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RESUMO 
 

A pecuária no Brasil tem papel importante na economia nacional sendo explorada 

em grande parte em pastagens cultivadas, nas quais o gênero Brachiaria spp. 

constitui a gramínea mais comum no Centro-oeste do país. Casos de 

fotossensibilização hepatógena em bovinos e ovinos vêm sendo associados ao 

consumo desta gramínea embora haja controvérsias sobre a etiopatogenia e o 

envolvimento do capim. O objetivo geral deste trabalho foi verificar se a presença 

de lesões hepáticas em bovinos avaliada por exames laboratoriais e histológicos 

está relacionada com o tipo de capim ingerido. Os objetivos específicos foram 

determinar as contagens de esporos do fungo Pithomyces chartarum e a 

concentração de saponinas nos capins Brachiaria e Andropogon durante o 

período experimental; avaliar e correlacionar as alterações bioquímicas e 

histológicas com o peso e ganho em peso dos animais. Foram utilizados 50 

bovinos machos, não castrados da raça Nelore, oriundos de uma mesma 

propriedade no município de Jataí-GO. Estes animais foram acompanhados do 

desmame (maio de 2003) ao abate (dezembro de 2005), sendo divididos em dois 

grupos de 25 bovinos que durante o período experimental foram alimentados com 

capim dos gêneros Brachiaria ou Andropogon. As visitas à propriedade eram 

feitas a intervalos de aproximadamente 70 dias sendo realizados o exame clínico 

geral, colheita de sangue e a pesagem dos animais. No mesmo dia, eram 

colhidas amostras representativas dos dois capins. Nas amostras de sangue foi 

realizado o hemograma, determinadas as atividades séricas da aspartato 

aminotransferase (AST) e gama glutamiltrasferase (GGT) e as concentrações de 

bilirrubina total e direta, colesterol, uréia, creatinina, proteína total, albumina e 

frações de globulinas. Nas amostras dos capins procedeu-se a contagem de 

esporos do fungo P. chartarum e determinaram-se as concentrações de 

saponinas litogênicas das pastagens. Após o abate, foram colhidas amostras do 

fígado e linfonodos mesentéricos e pré-escapular de cada animal, sendo 

processadas e coradas para triagem em hematoxilina e eosina, e as que 

apresentaram alterações foram submetidas a colorações especiais. Os animais 

durante todo o período estiveram clinicamente saudáveis. Os bovinos alimentados 

com Brachiaria apresentaram menor ganho em peso principalmente no período 
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da seca. Os dois capins apresentaram contagens semelhantes de esporos de P. 

chartarum que variaram de 0 a 50.000 esporos por grama de forrageira, sendo a 

média maior na seca para a Brachiaria e maior na chuva para o capim 

Andropogon. A saponina protodioscina foi encontrada em maior quantidade 

durante todo o período experimental na pastagem de Brachiaria (0,03 a 1,09%) e 

neste capim os maiores valores foram encontrados na época da chuva. Nos 

diferentes níveis de saponina do capim Brachiaria ocorreram diferença 

significativa (p<0,05) nas dosagens de alfa globulina, uréia e atividade sérica da 

AST. Nos diferentes níveis de esporos nas pastagens ocorreram diferenças 

significativas (p<0,05) para a atividade sérica da AST e as dosagens de albumina 

e colesterol entre os dois grupos de bovinos. Os achados histológicos mostraram 

que nos dois grupos de bovinos foram encontrados macrófagos espumosos no 

parênquima hepático e no linfonodo mesentérico, mas em maior freqüência e 

intensidade nos animais alimentados com capim Brachiaria. Houve correlação 

negativa entre o número de macrófagos espumosos no fígado e linfonodo 

mesentérico com o peso dos animais independente do tipo de capim ingerido. A 

localização dos macrófagos espumosos nos animais apresentou-se 

predominantemente na zona 3, seguida da zona 2 do ácino hepático. Nos 

linfonodos mesentéricos as maiores concentrações de células localizaram-se na 

zona cortical seguida pela paracortical e medular. Os linfonodos mesentéricos 

apresentaram mais células espumosas que o fígado. Foram encontradas 

alterações de colangiohepatite acompanhada de proliferação de ductos biliares e 

fibroplasia portal nos dois grupos avaliados. Independente do tipo de capim 

ingerido pelos bovinos, os resultados bioquímicos não mostraram diferenças 

significativas entre os dois grupos, mas os dois grupos de animais apresentaram 

indícios sugestivos de esporidesminotoxicose crônica subclínica já que as 

atividades séricas de AST, GGT e as dosagens de bilirrubina aumentaram ao 

longo do período experimental. As alterações histológicas hepáticas foram 

semelhantes para os dois capins embora os bovinos alimentados com Brachiaria 

tenham apresentado lesões mais severas. 

Palavras-chave: colangiohepatite, esporidesmina, gramíneas tropicais, Nelore, 

Pithomyces chartarum, saponina 

 



CAPITULO 1 
 
 

1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 
A fotossensibilização em ruminantes teve seu primeiro registro de 

ocorrência em 1894, em ovinos, na Nova Zelândia, sendo esse fato relatado 

apenas em 1897 pelo Departamento de Agricultura do mesmo país. A partir 

daquela data, inúmeras e severas incidências foram descritas, mas sem estudos 

aprofundados. Apenas muitos anos mais tarde, em 1942, Cunningham e 

colaboradores realizaram pesquisas abrangendo a sintomatologia e a patologia 

do quadro de fotossensibilização. Mesmo assim o esclarecimento do processo 

hepatotóxico, principal fator que leva os animais à morte, só foi constatado por 

Thorton & Percival em 1959. Estes pesquisadores administraram culturas do 

fungo Pithomyches chartarum (Berk & Curt) contendo esporidesmina e 

reproduziram as lesões características no fígado em ovinos. Eles propuseram o 

termo eczema facial, para essa doença em virtude do grave comprometimento 

que, preponderantemente, observavam na cabeça dos animais com edema e 

rachaduras de pele (RUSSOMANO et al., 2003). 

No Brasil um dos primeiros casos de fotossensibilização por P. 

chartarum relatados ocorreu em eqüinos em São Paulo e foi descrito por 

pesquisadores do Instituto Biológico em 1975. O fungo foi encontrado em alfafa e 

linhaça destinado a alimentação desses animais. No final de 1975, Amaral e 

colaboradores verificaram a presença de P. chartarum em forrageiras cultivadas e 

no ano seguinte foi estabelecida a relação entre a forrageira Brachiaria 

decumbens, abundantemente utilizada em nosso meio como pasto para bovinos e 

ovinos, a presença do fungo P. chartarum e os problemas de fotossensibilização 

observados nos animais. Hutton (s.d.) fez observações sobre casos desta doença 

no gado Nelore, em pastagens de B. decumbens, em Rio Verde, Goiás. O surto 

acometeu principalmente bezerros antes e depois da desmama (RUSSOMANO et 

al., 2003). 
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1.1 A bovinocultura e a situação atual do uso das pastagens no Brasil 
O aumento do consumo de carne condicionado pelo aumento da 

população brasileira nos últimos anos, resultante dos planos de estabilização 

econômica, além dos efeitos da globalização, forçou a pecuária nacional a 

procurar novos rumos, que resultassem em maior produtividade (AGNES et al., 

2004; ANDRADE et al., 2004; PEREIRA, 2004).  

No Brasil, a população bovina é de cerca de 165 milhões de animais, 

sendo 35% do efetivo concentrado na região Centro-Oeste do país, ou seja, 57,7 

milhões de cabeças. Do ponto de vista econômico da exploração, a produção de 

carne representa em torno de 65% do efetivo, obtida em regime de criação 

extensiva. A produção oficial de carne bovina em 2005 foi de aproximadamente 

7,82 milhões de toneladas e a sua exportação tem aumentado progressivamente 

chegando a 26,3% da produção no ano de 2005. A estimativa da taxa de 

crescimento global anual do rebanho bovino brasileiro é de 9%, de modo que, 

com qualquer taxa de abate inferior a esse valor, a população bovina deve 

aumentar (FREITAS et al., 2005). Como a taxa de abate no ano de 2005 foi de 

24,4%, o rebanho deverá manter-se estabilizado, em torno de 165 milhões de 

cabeças (ANUALPEC, 2006). 

No momento, as cadeias de carne e leite, com expressiva participação 

no PIB nacional e na pauta de exportações brasileiras, têm nas pastagens a 

principal fonte de alimento para o rebanho. Assim, os sistemas de produção a 

pasto garantem o abastecimento do mercado interno com carne e leite com 

preços acessíveis e propiciam ao Brasil uma importante vantagem competitiva no 

mercado internacional desses dois produtos (ANDRADE et al., 2004; PEREIRA, 

2004). 

Até meados da década de 60, a pecuária no Brasil era baseada em 

pastagens nativas ou em pastagens formadas com gramíneas africanas que se 

naturalizaram no país, como é o caso dos capins gordura, colonião e jaraguá. No 

início dos anos 70, programas estratégicos para pecuária de corte e de leite, 

estabelecidos pelo governo brasileiro para as regiões do Cerrado e da Amazônia, 

criaram uma grande demanda por forrageiras adaptadas às ofertas ambientais 

dessas regiões. Essa demanda foi atendida por cultivares comerciais australianas 

como a Brachiaria decumbens cv. Basilisk, que mostraram excelente adaptação 
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às condições climáticas dessas duas regiões, devido à sua adaptação a solos de 

baixa fertilidade (ANDRADE et al., 2004). Hoje, as áreas de pastagens cobrem 

em torno de 220 milhões de hectares do território brasileiro, sendo 99 milhões de 

pastagens cultivadas. Estima-se que pelo menos 80% dessas pastagens sejam 

formadas por gramíneas do gênero Brachiaria (SCHUNKER, 2001; ANDRADE et 

al., 2004; CARVALHO et al., 2005). 

A grande utilização do capim Brachiaria no Brasil justifica-se pela 

vantagem que esta gramínea possui sobre as outras espécies, pois proporciona 

produções satisfatórias de forragem em solos com baixa e média fertilidade, com 

boas produções de massa verde e tolerância a escassez de chuvas. Também por 

possuir alta agressividade na competição com a vegetação nativa, elevada 

disseminação pela semeadura natural, formação de estandes exclusivos 

dispensando roçadas e elevada persistência, que resultaram na sua escolha 

pelos pecuaristas (SOARES FILHO, 1994). 

Dentre as pastagens cultivadas de grande utilização na pecuária da 

região Centro-oeste encontra-se o capim Brachiaria brizanta (Hochst. ex A. Rich) 

Stapf, comumente denominada braquiária brizanta, braquiária rodesiana, 

braquiarão ou brizantão, sendo as cultivares mais comuns a marandu e a MG4. 

Tem origem na África, é perene, entouceirada e rizomatosa. Apresenta 

rendimento de 15 a 20 toneladas de MS/ha/ano, com 9% a 11% de proteína bruta. 

Outra pastagem muito utilizada é o capim Andropogon (Andropogon gayanus 

Kunth) ou capim gambá, que tem origem na África, sendo uma planta perene e 

cespitosa, de porte elevado. Em manejo correto rende de 10 a 14 toneladas de 

MS/ha/ano com 6% a 11% de proteína bruta (PUPO, 1979; MITIDIERE, 1992; 

EVANGELISTA & ROCHA 1997). 

 

1.2 Ganho em peso e desenvolvimento ponderal 
O potencial máximo de crescimento, definido pela herança, poderá ser 

expresso ou não, dependendo de uma nutrição menos ou mais adequada às 

exigências do desenvolvimento (LUCCI, 1989). Um animal que esteja recebendo 

proteína e energia em quantidade insuficiente para permitir o crescimento dos 

músculos e órgãos pode, mesmo assim, apresentar um incremento em tamanho à 

custa do crescimento ósseo. A avaliação do crescimento em bovinos é 
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comumente feita pelos ganhos em peso, ou incremento no peso (MAYNARD et 

al., 1984). O desenvolvimento ponderal nada mais é do que a avaliação da 

variação em peso dos animais, permitindo, através das pesagens, calcular a taxa 

de velocidade de ganho e ganho em peso dos mesmos. Segundo JOSAHKIAN et 

al. (2003), o desenvolvimento ponderal pode ser realizado de forma estratégica 

utilizando-se de pesagens trimestrais.  

 

1.3 Situações de redução no ganho em peso e desenvolvimento ponderal 
A redução no ganho em peso do rebanho brasileiro pode se dar, no 

decorrer do ano, por influência de fatores climáticos sobre a qualidade das 

pastagens onde o animal passa por um período de adequada nutrição, intercalado 

com outros de deficiência nutricional, a tal ponto que o seu peso no mês de maio 

é praticamente o mesmo no mês de novembro subseqüente. Essa alternância em 

fases de ganho e perda de peso reflete-se em crescimento lento, retardando a 

idade ao primeiro cio e ao abate (HADDAD, 1999). 

A perda de peso ou a redução no ganho em peso nos animais de 

produção também pode ser decorrente de enfermidades clínicas e subclínicas 

que afetam o estado de higidez do animal, por vezes podendo causar até a morte. 

Dentre estas enfermidades destacam-se as que causam problemas hepáticos nos 

animais, como a fotossensibilização hepatógena que pode ocorrer devido a 

esporodesminotoxicose que é uma intoxicação causada pela micotoxina 

esporidesmina, que é produzida pelo fungo Pithomyces chartarum presente 

principalmente em pastagens do gênero Brachiaria, capaz de causar 

fotossensibilização hepatógena em ruminantes (FAGLIARI, 1990; FIORAVANTI, 

1999). 

Considerando-se que todas as formas da esporidesminotoxicose 

(aguda, subaguda e crônica) ocorrem conjuntamente em uma mesma propriedade 

e que, o percentual de perda de peso situa-se entre 2,52% e 39,28%, a perda 

média ao final do período de 360 dias atinge o percentual de 23,27%. É possível 

que esse valor represente uma perda superior às doenças que comumente 

afetam tais rebanhos, como o carbúnculo sintomático e o botulismo (FAGLIARI, 

1990). Estes dados mostram claramente a importância econômica da doença. 

Segundo FIORAVANTI (1999), a incidência da intoxicação subclínica 
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por esporidesmina, em bovinos em idade de abate, mantidos em pastagens de 

Brachiaria sp foi de 64%. Também encontrou correlação negativa entre peso vivo 

das fêmeas e dos machos e o número de macrófagos encontrados no fígado. A 

correlação negativa também foi significativa entre a intensidade da doença e o 

peso vivo das fêmeas. Isto significa que, apesar das lesões histopatológicas não 

provocarem sinais clínicos e não determinarem alterações macroscopicamente 

observáveis, o funcionamento do órgão deve ter sido afetado, refletindo-se 

negativamente no ganho em peso.  

É evidente que o peso é uma variável que sofre a interferência de 

inúmeros fatores, entretanto existem vários relatos de transtornos hepáticos 

provocando diminuição do ganho em peso, pois qualquer lesão que altere o 

funcionamento do fígado resultará em transtorno no metabolismo energético do 

bovino, que sem dúvida, terminará por refletir-se de forma negativa no ganho em 

peso (BRINK et al., 1990, MUIRHEAD, 1991, WAMAE et al., 1998). 

 

1.4 Fotossensibilização 
A fotossensibilização ocorre na maioria das áreas de criação de 

animais domésticos do mundo. A fotossensibilização possui basicamente três 

etiologias: (1) fotossensibilização primária, que é a doença causada pela ingestão 

de substâncias fotodinâmicas (pré-formada), absorvidas pelo sangue e 

depositadas nos tecidos. Pode ser provocado por plantas e drogas; (2) porfiria 

congênita, uma doença congênita que acomete bovinos e gatos, pois as 

porfirinas, por si mesmas são fotodinâmicas e seu acúmulo leva a 

fotossensibilização; (3) fotossensibilização hepatógena ou secundária que ocorre 

em herbívoros quando a disfunção hepática ou obstrução biliar prejudicam a 

excreção normal da filoeritrina junto com a bile, sendo a terceira a mais 

importante (TENNANT, 1997; MACLACHLAN & CULLEN, 1998). 

Dentre as causas de fotossensibilização hepática estão os fungos. Um 

deles tem sido extensivamente investigado como agente fotossensibilizante. Seu 

princípio tóxico é a esporidesmina, produto contido nos esporos do fungo saprófita 

Pithomyces chartarum (Berk & Curt). A esporidesmina resulta em lesão do fígado 

que impede a remoção da filoeretrina do sangue dos animais afetados. A 
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filoeretrina se acumula no sangue e nos tecidos e absorve energia solar 

produzindo como conseqüência lesões cutâneas (RUSSOMANO et al., 2003). 

 

1.4.1 Esporidesminotoxicose 
O Pithomyces chartarum (Berk. & Curt.) M. B. Ellis, é um fungo 

mitospórico enquadrado entre os hifomicetos, família Dematiaceae 

(Deuteromycota), forma anamórfica de Leptosphaerulina chartarum Roux. É 

cosmopolita e considerado saprófito em vegetais. A produção de esporidesmina 

está diretamente ligada à esporulação do fungo. Possui micélio pigmentado com 

conidióforos simples, pouco diferenciados. Cada conidióforo origina um conídio 

terminal. Os conídios são equinulados ou verrugosos, de pigmentação escura e 

com três a quatro (maioria três) septos transversais. Além de Sporidesmium 

bakeri Sydow, P.chartarum tem ainda as seguintes sinonímias: Sporidesmium 

chartarum; Piricauda chartarum, R. T. Moore; Sporidesmium echinulatum 

Spegazzini; Scheleobrachea echinulata (Speg.) Hughes (RUSSOMANO et al., 

2003). 

A esporidesmina pertence ao grupo das micotoxinas que contém o 

agrupamento epipolitiodioxopiperazina (ETP), juntamente com outras micotoxinas 

produzidas por fungos dos gêneros Arachiothus, Aspergillus, Chaetomium, 

Gliocadium, Penicillium e Verticillium. Esses compostos são caracterizados pela 

presença de uma ponte de dissulfeto em um anel de piperazina. Essa ponte de 

enxofre é essencial para a atividade biológica desses compostos (JORDAN & 

PEDERSEN, 1986, WARING et al., 1990). Quimicamente pode-se dizer que a 

esporidesmina (peso molecular 473 daltons) consiste de derivados do triptofano e 

da alanina com uma ponte de dissulfeto que atravessa o anel de dioxopiperazina 

(JONAS & ERASMUSON, 1977). 

A esporidesminotoxicose caracteriza-se, clinicamente, por depressão, 

anorexia, salivação intensa e severa dermatite, principalmente nas áreas não 

pigmentadas ou desprovidas de pêlo, como focinho, ao redor dos olhos, orelhas, 

virilha, vulva e úbere (SCHILD, 2001). 

As perdas econômicas são significativas em todas as formas da 

doença (aguda, subaguda e crônica), bem como insidiosas nas formas 

subclínicas. Algumas cepas do fungo, apesar de produzirem grandes quantidades 
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de esporos, não sintetizam esporidesmina (COLLIN & TOWERS, 1995, COLLIN 

et al., 1996). Os extratos dos isolados não-tóxicos, quando inoculados em 

carneiros, falharam em desencadear resposta citotóxica (COLLIN et al., 1996). As 

cepas de P. chartarum provenientes da Nova Zelândia são, na sua maioria, 

produtoras de toxina. 

A maioria dos casos de esporidesminotoxicose descritos no Brasil 

ocorreu em animais em pastos de Brachiaria decumbens, pois, o manejo 

inadequado das pastagens principalmente no período do início e final das chuvas, 

faz com que haja um excedente de forragem que invariavelmente estão secas e 

depositadas no solo. Deste modo, a precipitação pluviométrica não 

necessariamente elevada promove umidade ao substrato, originando um 

ambiente com microclima favorável à esporulação do fungo (CAMARGO et al., 

1976; NOBRE & ANDRADE, 1976; CINTRA et al., 1977; ANDRADE et al., 1978; 

FAGLIARI et al., 1993). COLLIN et al. (1998) encontraram variações 

consideráveis na produção de esporidesmina quando avaliaram amostras de 

pastagens de diversos países. A proporção de isolados produtores de toxina foi 

de 67% para a Austrália (n=207), 2% para o Brasil (n=51), 86% para a Nova 

Zelândia (n=391) e 28% para o Uruguai (n=182).  

 

 

1.4.2 Saponinas esteroidais 
As saponinas esteroidais são compostos originários do metabolismo 

secundário das plantas. Estes compostos não possuem uma distribuição 

universal, pois não são necessários para todas as plantas, mas desempenham 

um papel importante na interação das plantas com o meio ambiente, que 

garantem vantagens para a sua sobrevivência no ecossistema. São glicosídios 

com núcleo tipo furostanólico ou espirostanólico, que contém uma ou várias 

cadeias de açúcares, possuem 6 isoprenos e 30 átomos de carbono, chamando-

se de triterpenos, Como o próprio nome indica, as saponinas são prontamente 

reconhecidas pela formação de espuma persistente e abundante quando em 

solução aquosa (PERES, 2004). Isso é possível graças a sua estrutura, composta 

de uma parte lipofílica, denominada aglicona ou sapogenina, e outra parte 

hidrofílica, que é formada pelas cadeias de açúcar (SANTOS, 2000). 
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As saponinas estão presentes em pelo menos 400 espécies de plantas 

pertencentes a 60 famílias diferentes. Muitas saponinas diferentes podem ocorrer 

dentro de uma única espécie de planta (ALVARES, 2006). As saponinas têm 

grande atividade como surfactantes, ou seja, diminuem a tensão superficial. Esta 

propriedade parece ser importante na absorção dos nutrientes pela mucosa 

intestinal (FRANCIS et al., 2002). Têm ação antimicrobiana, prevenindo o 

crescimento de fungos, podendo ser consideradas uma parte do sistema da 

defesa das plantas e indicadas como “fitoprotetoras” (PIZARRO, 1999). Possuem 

ação antifúngica e o mecanismo principal sugerido para esta atividade é a 

interação com os esteróis da membrana (ALVARES, 2006). As saponinas naturais 

e sintéticas inibem a absorção de colesterol e reduzem a concentração do 

colesterol do plasma em animais de laboratório e são utilizadas por seu potencial 

farmacológico no tratamento da hipercolesterolemia (HARWOOD Jr et al., 1993). 

As saponinas têm ação lítica nas membranas das hemácias. Essa hemólise 

provavelmente é o resultado da afinidade com o colesterol da membrana 

(FRANCIS et al., 2002). 

As saponinas da Brachiaria decumbens são derivadas das 

sapogeninas diosgenina (25R) e yamogenina (25S) (MEAGHER et al., 1996; 

CRUZ et al., 2000). No rúmem ocorre a hidrólise  e redução da sapogenina 

diosgenina em epismilagenina, esmilagenina, esmilagenona e tigogenina 

(MEAGHER et al., 2001) e a sapogenina yamogenina em episarsasapogenina, 

que são as responsáveis pela formação dos cristais biliares (MEAGHER et al., 

1996; CRUZ et al., 2000). 

Segundo PIRES et al. (2002), existem quatro saponinas esteroidais e 

três sapogeninas das partes aéreas de B. decumbens. A gramínea pertence ao 

grupo de plantas capazes de induzir fotossensibilização hepatógena semelhantes 

aquelas descritas por Panicum spp., Tribulis terrestris, Agave lecheguilla e 

Narthecium ossifragum. Essas espécies são todas conhecidas por conterem 

saponinas esteróides que tem sido associada com a deposição de material 

cristalóide no sistema biliar e fotossensibilização. 
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1.4.3 Importância do diagnóstico diferencial das fotossensibilizações e 
formas de diagnóstico 

O diagnóstico é feito pelos sinais clínicos, patologia macroscópica e 

microscópica e epidemiologia. As áreas onde a doença ocorre devem ser 

percorridas para detecção de plantas conhecidas como causadoras de 

fotossensibilização (SCHILD, 2001). As mais comuns no estado de Goiás incluem 

plantas como o tamboril (Enterolobium sp), o barbatimão (Stryphnodendrum sp) e 

o chumbinho (Lantana sp) (PEREIRA, 1992; SCHILD, 2001; LEMOS et al., 2002). 

A doença pode ser confundida também, com outras dermatites, cujas áreas 

afetadas não têm relação com a pele despigmentada ou desprovida de pêlos e, 

tão pouco, com a exposição à luz solar (SCHILD, 2001; RADOSTITIS et al., 

2002). 

 

a) Exame clínico dos animais 

A síndrome do eczema facial ou fotossensibilização acomete com 

freqüência bovinos, ovinos e eqüinos e as manifestações clínicas podem variar 

bastante. Os sinais clínicos sugestivos de fotossensibilização surgem após um 

período de exposição ao sol e consiste em inquietação, balançar da cabeça e 

orelhas, os animais se esfregam e coçam as áreas afetadas em objetos e 

procuram a sombra. Pode ocorrer o comprometimento do aparelho ocular e da 

pele, principalmente nas regiões mais expostas à incidência dos raios solares, 

com lesões localizadas freqüentemente na região peri-orbital, conjuntiva ocular e 

palpebral, podendo levar a uma panoftalmia e cegueira irreversível. Nos bovinos, 

ocorre discreta icterícia e edema de barbela (notados em Bos indicus), que 

podem ser observados no início da manifestação clínica; diarréia poderá estar 

presente. Em qualquer tipo de animal, a pele se apresentará seca, perdendo sua 

normal elasticidade. As lesões de pele iniciam com eritema, seguidos de edema, 

fotofobia e dor. Ocorre o espessamento das partes afetadas da pele, com 

presença de exsudato e formação de crostas. O resultado é a necrose e a 

gangrena seca, deixando a pele lesada com aspecto de casca de árvore que, 

finalmente se desprende.  

São observados diferentes graus de icterícia, bilirrubinemia e 

bilirrubinúria (GRAYDON et al., 1991; TOKARNIA et al., 2000; LEMOS et al., 
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2002). Os rins poderão revelar nefrite intersticial. O fígado apresentará alterações 

em seu aspecto, tamanho e textura. Poderá haver aumento de volume, sem 

alteração de consistência, evidenciando coloração esverdeada em função de 

alteração no processo de circulação biliar, eventualmente determinando o aspecto 

em "noz-moscada". A bile se apresentará de cor escura e com sua densidade 

aumentada; a vesícula biliar, em geral, estará repleta e bastante distendida 

(RUSSOMANO et al., 2003). 

 

b) Avaliação laboratorial de amostras sanguíneas 

No hemograma o achado mais importante é a presença de redução do 

hematócrito e hemoglobina, onde a anemia é comum em animais com lesão 

hepática (DOSTAL et al, 1986; AMORIM et al, 2003). 

No leucograma de animais com alteração hepática, pouca alteração é 

esperada exceto quando um agente infeccioso está presente como evento 

iniciante (colangite ou leptospirose) ou quando a infecção tenha complicado um 

distúrbio hepatobiliar primário (sepse por bactérias gram negativas em animais 

com cirrose ou peritonite biliar séptica). Leucocitose com 

 neutrofilia seria provável nesses casos e, ocasionalmente, é detectada 

trombocitopenia em animais com necrose hepatocelular aguda. Nível de 

fibrinogênio elevado em bovinos é indicativo de processo inflamatório e 

diminuição de seu nível pode ser indicativo de insuficiência hepática (FRASER & 

BERGERON, 2003). 

Outra ferramenta de auxílio no diagnóstico é a avaliação da presença 

de alterações bioquímicas em amostras de sangue dos animais com suspeita de 

fotossensibilização para avaliar a integridade funcional do fígado dos mesmos. 

Devido à multiplicidade de funções do fígado a exploração hepática, com fins de 

diagnóstico de disfunções no órgão, deve ser baseada nas provas que avaliam a 

integridade celular – enzimas localizadas nos hepatócitos e nas células do ducto 

biliar; nas provas que avaliam a função excretora – teste de eliminação da 

bromatosulftaleína, bilirrubina e ácidos biliares; e nas provas que avaliam a 

função secretora – proteínas totais, albumina, globulina, uréia, amônia e 

fibrinogênio, além da hematologia – hemograma e leucograma (KERR, 2003). 
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b.1) Provas de avaliação da integridade celular 

O aumento na atividade plasmática de uma enzima ocorre 

principalmente por lesão, ruptura ou necrose das células do órgão ou tecido que 

contém tal enzima, ou pela diminuição de sua excreção. Como as enzimas não 

são encontradas em um único órgão, a especificidade pode ser melhorada com a 

determinação de mais de uma enzima (KERR, 2003). Uma associação 

abrangente é a avaliação da enzima hepatoespecífica gama glutamiltransferase 

(GGT), de importância para os bovinos e utilizada na rotina clínica conjuntamente 

com a avaliação da enzima não-específica aspartato aminotransferase (AST) 

(ANDERSON, 1992; KERR, 2003). 

A determinação da atividade sérica da GGT é um bom indicador de 

lesão nos hepatócitos, proliferação dos ductos biliares e colestase, sendo um 

sensível e específico indicador de hiperplasia biliar. Apesar de ser encontrada em 

outros tecidos corporais (intestino, pâncreas e rim) o aumento da atividade desta 

enzima no soro é sempre de origem hepática e/ou biliar e, em grande animais, 

está associada à lesão hepática crônica (FRENCH, et al. 1999; KERR, 2003; 

MEYER & HARVEY, 2004). 

A avaliação da atividade da AST no soro de grandes animais é utilizada 

como indicador de lesão hepática e ou muscular (DUNCAN & PRASSE, 1982; 

FRENCH, et al., 1999). Injúrias nos hepatócitos relativamente brandas são 

suficientes para desencadear o aumento da isoenzima (FRENCH, et al., 1999; 

KERR, 2003). A AST é largamente distribuída nos tecidos de todas as espécies, 

especialmente nos músculos e no fígado (BRAUN et al., 2004). 

Segundo FIORAVANTI (1999) as enzimas hepáticas mostram limitada 

capacidade de detecção das alterações hepáticas sugestivas de 

esporidesminotoxicose observadas na histopatologia. A AST foi a enzima que 

apresentou melhor desempenho numérico, sendo seguida pela GGT e glutamato 

desidrogenase (GLDH). A gravidade da lesão hepática dos bovinos com a forma 

subclínica da esporidesminotoxicose dependeu, principalmente, do número de 

lobos afetados, da intensidade e da extensão da alteração. Houve um índice de 

correlação positiva entre a gravidade das lesões detectadas na histopatologia e 

as dosagens de AST e GLDH. A correlação foi altamente significativa para a AST 
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e significativa para a GLDH. A GGT, ácidos biliares, colesterol, triglicerídeos, 

lipoproteína de alta densidade (HDL) e lipoproteína de baixa densidade (LDL) 

apresentaram índices de correlação não significativos. A limitada capacidade de 

detectar por meio da dosagem da atividade da AST e GGT as formas subclínicas 

da intoxicação foi atribuída a pouca gravidade das lesões, especialmente a baixa 

freqüência de necrose hepatocelular. 

 

b.2) Provas de avaliação da capacidade excretora 

A bilirrubina é um subproduto da quebra da molécula heme, em sua 

forma inicial não é solúvel em água por isso, quando esta no plasma, encontra-se 

ligada à albumina. É transportada via sistema reticulo-endotelial ao fígado, onde é 

conjugada com o ácido glicurônico e outras substâncias e transformada em 

solúvel. O conjugado de bilirrubina é excretado na bile, e ela e seus pigmentos 

associados (principalmente a estercobilina) são responsáveis pela cor 

acastanhada das fezes. O aumento da bilirrubina direta no soro indica colestase, 

mas não é especifico, no entanto sua elevação sangüínea vai produzir 

bilirrubinúria que em quase todas as espécies, exceto no cão, é diagnóstico de 

colestase. Elevações séricas da bilirrubina indireta, livre ou não-conjugada são 

observadas na hemólise, enfermidade hepática e colestase É a principal causa de 

icterícia. A maior parte da bilirrubina (80%) é produzida pela degradação da 

hemoglobina proveniente da destruição natural dos eritrócitos. Uma pequena 

porcentagem (20%) é derivada do catabolismo de várias hemoproteínas hepáticas 

(mioglobina, citocromo p450) e da superprodução de heme pela medula óssea. A 

bilirrubina não é encontrada normalmente na urina dos animais domésticos e 

quando ocorre bilirrubinúria é pela presença de bilirrubina conjugada que é 

hidrossolúvel (DUNCAN & PRASSE, 1982; FRENCH, et al., 1999; KERR, 2003) 

 

b.3) Provas de avaliação da capacidade secretora 

Uma das provas utilizadas para avaliar a atividade metabólica hepática 

é a dosagem de colesterol que é o esteróide mais encontrado no organismo e um 

importante precursor dos ésteres do colesterol, ácidos biliares e hormônios 

esteróidais. Pode ser obtido da dieta e sintetizado pelo fígado a partir do acetato. 

A hipercolesterolemia pode ser observada em enfermidades hepatobiliares, 
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principalmente, naquelas que causem colestase extra-hepática. A enfermidade 

hepática crônica está associada, às vezes, a concentrações plasmáticas de 

colesterol anormalmente baixas (FRENCH, et al., 1999; KERR, 2003). 

Outra prova utilizada é a dosagem dos níveis séricos de proteínas 

totais, em especial os de albumina. O conjunto das proteínas séricas é composto 

pela albumina e pelas globulinas alfa, beta, e gama. O fígado sintetiza quase 

todas as proteínas do plasma, com exceção das imunoglobulinas gamaglobulinas 

que são produzidas pelos tecidos linfóides. Como o fígado é virtualmente a única 

fonte de produção de albumina no organismo, uma hipoalbuminemia pode ser 

uma manifestação da incapacidade hepática de sintetizar esta proteína (DUNCAN 

& PRASSE, 1982; FRENCH, et al., 1999). FIORAVANTI (1999) e BRUM (2006) 

encontraram em estudos na mesma região alterações pouco significativas nos 

resultados bioquímicos, indicando ausência de lesão hepática e/ou biliar 

consistente em bovinos pastando em capim Brachiaria. 

 
c) Avaliação histológica do fígado e linfonodos 

Como parte do diagnóstico da fotossensibilização hepatógena deve ser 

considerada as análises macroscópicas e microscópicas do fígado e linfonodos 

mesentéricos dos animais com sintomatologia clínica sugestiva de 

fotossensibilização por meio de biópsia ou necropsia. 

Uma das alterações mais expressivas que tem sido observadas no 

fígado e linfonodos de bovinos e ovinos mantidos em pastagens onde 

predominam espécies de Brachiaria é a infiltração focal de macrófagos com 

citoplasma espumoso (SILVA, 1989, LEMOS et al., 1996, DRIEMEIER et al., 

1998, DRIEMEIER et al., 1999, FIORAVANTI, 1999; GOMAR, 2002). Essas 

células aparecem de forma isolada ou em grandes aglomerados, caracterizando 

uma inflamação crônica do tipo granulomatosa. Os macrófagos espumosos não 

se coram pelo ácido periódico de Schiff (PAS) indicando ausência de glicogênio 

no citoplasma da célula. No PAS com diastase mostram reação moderadamente 

positiva. Segundo FIORAVANTI (1999), em alguns animais as quantidades são 

tão significativas que ocorre substituição de extensão apreciável de parênquima 

hepático por granulomas. 
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O aparecimento de macrófagos espumosos em herbívoros associada 

ao consumo de capim Brachiaria vem sendo extensamente discutida. SILVA 

(1989) imputou o aparecimento dessas células a alguma substância trazida pelo 

sangue até o fígado, sugerindo a possibilidade de haver relação com a 

esporidesmina. DRIEMEIER et al. (1999) atribuíram a presença dos macrófagos 

espumosos à obstrução de ductos biliares decorrente da contínua ingestão de 

Brachiaria sp. Para FIORAVANTI (1999), apesar de um número muito grande de 

animais apresentarem a colangiohepatite, não foram observados sinais 

histopatológicos e bioquímicos de colestase, portanto a presença dos macrófagos 

não foi atribuída à obstrução biliar. 

De acordo com KINSCHERFET et al. (1997), o macrófago espumoso 

deriva da internalização da LDL (lipoproteína de baixa densidade) modificada por 

oxidação, via receptores inespecíficos (scavenger). O estresse oxidativo, por 

diminuição dos mecanismos de proteção do organismo (KINSCHERF et al., 1997) 

ou pela presença de uma substância exógena capaz de produzir lipoperoxidação, 

também promove a oxidação da LDL e conseqüentemente o surgimento dos 

macrófagos espumosos. Segundo MUNDAY (1982), a esporidesmina é 

rapidamente auto-oxidada, gerando radicais superóxidos. De acordo com 

FIORAVANTI (1999), esses radicais podem ocasionar, no fígado a peroxidação 

de lipídios, que, por sua vez, poderia desencadear o surgimento de macrófagos 

espumosos. 

Os exames das seções histológicas dos fígados de animais 

alimentados com capim Brachiaria revelaram o mesmo padrão de alterações e 

incluíram colangite multifocal marcada nas tríades portais com proliferação de 

ductos biliares e infiltração de macrófagos e linfócitos (PEREIRA, 1992; CRUZ, 

2000; GOMAR, 2002). Segundo SILVA (1989), as alterações histológicas 

incluíram tumefação de hepatócitos e a presença de macrófagos espumosos de 

distribuição multifocal no fígado, nos linfonodos mesentéricos e hepáticos e na 

submucosa do intestino. GOMAR (2002) verificou alterações na composição de 

glicídios nos animais alimentados por Brachiaria spp. Segundo CAZES (2004), é 

possível que sem manifestação de sinais clínicos, se produza uma diminuição, de 

forma permanente e irreversível, da produção de carne, leite e da fertilidade, 
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devido à extensão do comprometimento hepático e das alterações de suas 

funções que poderá causar a morte caso o quadro progrida. 

 

1.5 Toxicidade do capim Brachiaria 

Há uma discussão a respeito do tipo de capim ingerido pelos 

ruminantes estar relacionado com o surgimento de lesões hepáticas e 

conseqüentemente perdas no ganho em peso em bovinos. Algumas destas 

alterações hepáticas são observadas normalmente no momento do abate dos 

animais que eram alimentados com pastagem de Brachiaria sp. Na Buiatria, o 

diagnóstico enzimático é usado principalmente para detectar e avaliar (para 

prognóstico) um dano recidivante agudo ou crônico ao fígado, independente da 

doença durante a qual ocorre. O aumento na atividade dos parâmetros 

específicos do fígado indica que o órgão foi afetado (DIRKSEN, 1993). Espera-se 

encontrar alterações na bioquímica clínica de bovinos alimentados com Brachiaria 

que possam refletir essas alterações hepáticas. A ocorrência dessas alterações 

pode acarretar interferências no ganho em peso que podem ser relacionadas ao 

resultado das bioquímicas no decorrer da vida do animal. 

Para BRIDGES et al. (1987), BEDOTTI et al. (1991) e KELLERMAN et 

al. (1991), a saponina é a causa única dos quadros de fotossensibilização. MILES 

et al. (1991), MILES et al. (1992) acreditam em uma associação entre a saponina 

e o fungo. Para ABDULLAH et al. (1988) e LEMOS et al. (1996) o capim B. 

decumbens é hepatotóxico. GRAYDON et al. (1991) consideraram o capim como 

a causa, mas não descartaram a possibilidade do envolvimento do fungo. 

MEAGHER et al. (1996) avaliaram amostras de capim de B. decumbens 

provenientes do Brasil e encontraram as saponinas litogênicas diosgenina e 

yamogenina e concluíram que a saponina, e não a esporidesmina, é o agente 

primário que desencadeia a fotossensibilização hepatógena.  

Segundo FIORAVANTI (1999) o fato da Brachiaria apresentar 

saponinas litogênicas não significa, necessariamente, que de forma isolada elas 

sejam capazes de desencadear a doença, pois relembrando MILES et al. (1992) 

uma outra planta ou uma micotoxina pode alterar a função hepática ocasionando 

metabolismo anormal da saponina vegetal ingerida e somente então os cristais 

seriam formados. BRUM (2006) encontrou teores de até 2,75% de saponinas em 
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pastagens da região sudoeste do estado de Goiás e concluiu que somente a 

presença de saponinas protodioscina não foi suficiente para determinar o 

aparecimento de surtos de fotossensiilização hepatógena em bovinos. 

Numerosas gramíneas tropicais causam fotossensibilização 

hepatógena, dentre elas várias espécies de Panicum e Brachiaria. Existem 

evidências de que as saponinas esteróides presentes nessas plantas possam 

estar primariamente envolvidas, entretanto, a esporidesmina e outras micotoxinas 

hepatotóxicas provavelmente produzem efeitos sinérgicos, o que explicaria a 

ocorrência esporádica da intoxicação (CHEEKE, 1995). 
Com os resultados obtidos com este trabalho, será possível avaliar se 

as alterações nas provas bioquímicas estão presentes nos animais e se isto está 

relacionado com o tipo de capim ingerido. Será necessário quantificar e qualificar 

as alterações histológicas do fígado destes animais e verificar se existe diferença 

entre os bovinos alimentados com Brachiaria e os alimentados com Andropogon. 

Também deverá ser avaliada a presença de relação entre os parâmetros 

bioquímicos e as alterações histológicas dos animais do grupo experimental. 

Portanto, frente à importância do capim Brachiaria spp. para o sistema de 

produção do país, torna-se vital o esclarecimento da sua participação na 

etiopatogenia do processo. 

 

 

1.6 Objetivos 
 

Os objetivos deste trabalho foram: 

 

1) Verificar se a presença de lesões hepáticas em bovinos avaliada por exames 

laboratoriais e histológicos está correlacionada com o tipo de capim ingerido; 

2) Realizar exame clínico e pesagem dos animais alimentados com capim 

Brachiaria e Andropogon a cada colheita e no mesmo momento da colheita 

amostras de sangue para os exames laboratoriais; 

3) Realizar provas bioquímicas para avaliação da integridade e atividade 

funcional do fígado desses animais; 
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4)  Realizar o hemograma dos animais alimentados com os dois tipos de capim 

durante o período do experimental; 

5) Avaliar histologicamente o fígado e linfonodos de bovinos ingerindo os dois 

tipos de capins; 

6) Quantificar os esporos do fungo Pithomyces chartarum nas pastagens ao 

longo do período experimental; 

7) Quantificar as saponinas presentes nas duas pastagens no decorrer do 

período experimental. 
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CAPÍTULO 2 
 

BOVINOS ALIMENTADOS COM CAPIM BRACHIARIA E 
ANDROPOGON: DESEMPENHO, AVALIAÇÃO DA QUANTIDADE DE 

ESPOROS DO FUNGO PITHOMYCES CHARTARUM E TEOR DE SAPONINA 
DAS PASTAGENS 

 

 

RESUMO 
A rentabilidade do agronegócio, dependente de manejo com alta taxa de lotação e 

das pastagens como fonte de alimento para o rebanho, tem contribuído para o 

surgimento de doenças como a fotossensibilização hepatógena, cuja etiologia tem 

sido amplamente discutida. Este trabalho teve como objetivos avaliar a 

quantidade de esporos do fungo Pithomyces chartarum, o teor de saponinas das 

gramíneas e o desempenho de bovinos alimentados com capim Brachiaria e 

Andropogon. Para tanto, 50 bovinos da raça Nelore, divididos em dois grupos de 

25 animais, cada um alimentado com um tipo de capim, foram pesados do 

desmame ao abate. Os animais alimentados com Andropogon apresentaram 

melhor desempenho principalmente no período seco. O rendimento de carcaça 

apresentou valores maiores (p<0,05) para os animais alimentados com 

Andropogon (54,9%) do que para os alimentados com Brachiaria (53,13%). A 

Brachiaria apresentou, durante todo o período, maiores teores de saponina 

(0,03% a 1,09%) que o Andropogon (0,02% a 0,17%). Nos dois capins 

encontraram-se valores aproximados de esporos do fungo com contagens 

variando de 0 a 50.000 esporos/g de pasto. Concluiu-se que nos dois capins 

foram encontrados esporos de P. chartarum e saponina protodioscina e o melhor 

desenvolvimento foi observado nos animais alimentados com Andropogon. 

 

Palavras-chave: Esporidesmina, ganho em peso, gramíneas tropicais, Nelore 
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ASBTRACT 
 

BOVINE CATTLE FED WITH BRACHIARIA AND ANDROPOGON GRASS: 
PERFORMANCE, EVALUATION OF THE AMOUNT OF SPORES OF THE 

PITHOMYCES CHARTARUM FUNGUS AND SAPONINE AMOUNTS 
 

Cattle-raising enjoys a great economic and social importance in Brazil, and it is 

basically maintained by forages, mainly in the form of grazing. The development of 

breeds has contributed to the appearance of diseases, amongst such as 

hepatogenous photosensitivity, whose the ethiology has been under constant 

debate. This research was developed in order to evaluate the amount of spores of 

the P. chartarum fungus, the saponine amount in the grasses and the performance 

of cattle fed Brachiaria or Andropogon grass. Both the amount of spores of the P. 

chartarum fungus and the saponine concentration in the pastures were evaluated. 

50 male bovine animals of the Nelore breed were divided into two groups of 25 

animals and each group was fed one of the two types of grasses (Brachiaria or 

Andropogon). They were weighed from weaning to slaughter. The animals fed with 

Andropogon grass showed better performance especially during the dry season. 

The carcass dressing revealed a significant difference (p<0,05), respectively, with 

an average (54,9%) for the Andropogon-fed animals and (53,13%) for the animals 

fed Brachiaria. The Brachiaria grass revealed greater saponine amounts (0,03% to 

1,09%) when compared to the Andropogon grass (0,02% to 0,17%). Both types of 

grass presented approximate average values of P. chartarum with counts varied 

between 0 to 50000 spores/g of pasture. It was concluded that both types of grass 

presented values of P. chartarum and the protodyosin saponins, a more significant 

development occurred with the animals fed with the Andropogon grass. 

 

Keywords: Nelore, sporisdesmin, tropical grasses, weight gain 
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2.1 INTRODUÇÃO 
 

A pecuária, no Brasil, é baseada nas pastagens como fonte de 

alimentação para o rebanho sob a forma de pastejo de forrageiras, e representa 

um expressivo componente do produto interno bruto (PIB) agrícola (AGNES et al., 

2004; ANDRADE et al., 2004; PEREIRA, 2004). A população bovina é cerca de 

165 milhões de animais, sendo 72% do efetivo concentrado nas regiões Sudeste, 

Sul e Centro-oeste do país (FREITAS et al., 2005; ANUALPEC, 2006). O cerrado 

possui aproximadamente 60 milhões de hectares de pastagens, sendo 

aproximadamente 1,8 milhões de ha ocupados por capim do gênero Andropogon 

e 51 milhões de ha de Brachiaria spp. (MACEDO, 2005), sendo a forrageira 

tropical com maior área cultivada, em função da sua boa produtividade nas 

condições de solos ácidos e de baixa fertilidade comum nos cerrados (ZIMMER et 

al., 2000). 

O desenvolvimento ponderal nada mais é do que a avaliação da 

variação em peso dos animais, permitindo, através de pesagens, calcular a taxa 

de velocidade de ganho e ganho em peso dos mesmos (MAYNARD et al., 1984), 

podendo ser realizado de forma estratégica utilizando-se pesagens trimestrais 

(JOSAHKIAN, et al. 2003). Além dos prejuízos econômicos com a utilização de 

pastagens mal conservadas e os efeitos do clima da região Centro-Oeste, a 

padronização das raças criadas tem contribuído com o aumento dos prejuízos, 

devido a uma maior ascensão de doenças. Esse é o caso da fotossensibilização, 

que é conceituada como uma lesão de pele induzida pela luz ultravioleta dos raios 

solares ativando pigmentos ou substâncias fotodinâmicas endo ou exógenas 

(TENNANT, 1997; MACLACHAN & CULLEN,1998). 

A fotossensilização hepatógena, forma mais comum da doença, teria 

como uma das causas uma disfunção hepática associada com dermatite 

provocada pela intoxicação pela esporidesmina, uma micotoxina produzida pelo 

fungo Pithomyces chartarum. A doença apresenta uma incidência de 64% em 

bovinos mantidos em pastagens de Brachiaria spp, refletindo negativamente no 

ganho em peso dos animais devido a alterações histológicas encontradas no 
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fígado caracterizada pela presença de grande número de macrófagos espumosos 

(FIORAVANTI, 1999). 

Outros autores, como LEMOS et. al. (1998), relataram casos de 

fotossensibilização em animais criados em pastagem de Brachiaria sem a 

presença do fungo. FRANCIS et al. (2002) descrevem as saponinas como 

esteróides ou treterpenóides glicosídicos comuns em grande número de plantas 

originária do metabolismo secundário das mesmas. PIRES et al. (2002) 

identificaram quatro saponinas esteroidais e três sapogeninas das partes aéreas 

de B. decumbens pertencente ao grupo de plantas capazes de induzir 

fotossensibilização hepatógena associadas com a deposição de material 

cristalóide no sistema biliar semelhantes aquelas causadas por Panicum spp., 

Tribulis terrestris, Agave lecheguilla e Narthecium ossifragum. Segundo 

FIORAVANTI (1999), o fato de a Brachiaria apresentar saponinas litogênicas não 

significa, necessariamente, que de forma isolada elas sejam capazes de 

desencadear a doença, pois relembrando MILES et al. (1992), uma outra planta 

ou uma micotoxina pode alterar a função hepática ocasionando metabolismo 

anormal da saponina vegetal ingerida e somente então os cristais seriam 

formados.  

Considerando-se como umas das causas de fotossensibilização 

hepatógena a esporodesminotoxicose que pode estar presente nas formas aguda, 

subaguda e crônica, simultaneamente em uma mesma propriedade e que, o 

percentual de perda de peso de animais acometidos situa-se entre 2,52% e 

39,28%, a perda média ao final do período de 360 dias pode atingir o percentual 

de 23,27%. É possível que esse valor represente uma perda superior às doenças 

que comumente afetam tais rebanhos, como o carbúnculo sintomático e o 

botulismo (FAGLIARI, 1990). Estes dados mostram claramente a importância 

econômica da doença. 

Os objetivos deste trabalho foram medir o ganho em peso do desmame 

até o abate e o rendimento de carcaça dos bovinos; determinar o número de 

esporos de P. chartarum e as concentrações de saponinas das pastagens. 
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2.2 MATERIAL E MÉTODOS 
 
2.2.1 Animais e delineamento experimental 

Os bovinos utilizados foram provenientes de uma propriedade rural no 

municípo de Jataí-GO, que possui dois tipos de capins, onde foram avaliados 50 

bovinos da raça Nelore, machos, divididos em dois grupos de 25 animais de 

acordo com o peso de modo a formarem dois grupos homogêneos. O 

delineamento experimental foi interamente casualizado. Os animais do grupo 1, 

juntamente com o restante do rebanho, foram mantidos em pastagem de 

Brachiaria brizantha e B. decumbens. Os 25 bovinos do grupo 2 permaneceram 

separados do restante do rebanho em um pasto de Andropogon. A pesagem 

individual dos animais foi realizada durante o período que compreendeu o 

desmame, em maio de 2003, até o abate, em dezembro de 2005. No período 

anterior ao desmame, os animais tiveram acesso aos dois tipos de capins. 

Em decorrência de condições estruturais inerentes a propriedade, a 

lotação média das pastagens de Brachiaria spp. foi de 1,2UA e do Andropogon de 

0,5UA. A suplementação e o manejo (vacinas e vermifugações) foram idênticos 

nos dois lotes. Na seca receberam 150 g/UA de uma mistura com 20% de uréia, 

20% de fubá de milho e 52 gramas de fósforo/Kg, na quantidade de 150g/UA/dia 

(composição: 91g de cálcio; 52g de fósforo; 5,1g de magnésio; 640mg de 

manganês; 12,5g de enxofre; 700 mg de cobre; 79g de sódio; 60mg de cobalto; 

3000mg de zinco; 22 mg de selênio; 142mg iodo; 114 mg de ferro; 514 mg de 

flúor; 90 g de nitrogênio não protéico). Nas águas ingeriram 80g/UA de um sal 

mineral com 90g de fósforo/kg (composição: 152g de cálcio; 90g de fósforo; 6,6g 

de magnésio; 12 g de enxofre; 1400mg de cobre; 135mg de sódio; 88,8 mg de 

cobalto; 3640 mg de zinco; 10 mg selênio; 103mg de iodo; 114 mg de ferro, 

879mg de flúor, com relação Ca:P 1,6:1). 

Foram realizadas 14 pesagens e colheitas de pastagens com intervalos 

variados de tempo, adequados ao manejo da propriedade, correspondendo a seis 

colheitas durante os períodos secos e oito durante os períodos chuvosos (Quadro 

1). Para avaliar o peso e o ganho em peso dos bovinos a realização das 

pesagens ocorreu após jejum alimentar e hídrico de 16hs (SILVA et al., 2003; 

PÁDUA et al., 2003; SILVA et al., 2006). A cada visita, com os bovinos contidos 
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em individualmente em brete, foi realizado o exame clínico geral dos animais com 

avaliação das frequências cardíaca, respiratória e temperatura retal, coloração de 

mucosas além da inspeção dos bovinos segundo protocolo descrito por DIRKSEN 

et al. (1993). 

 

QUADRO 1 – Ordem e data das colheitas 

Ordem das Colheitas Data Ordem das Colheitas Data 
Colheita 1 (período seco) 14/05/2003 Colheita 8 (período seco) 27/05/2004 

Colheita 2 (período seco) 25/06/2003 Colheita 9 (período seco) 13/08/2004 

Colheita 3 (período seco) 15/08/2003 Colheita 10 (período chuvoso) 05/11/2004 

Colheita 4 (período chuvoso) 25/10/2003 Colheita 11 (período chuvoso) 23/02/2005 

Colheita 5 (período chuvoso) 28/11/2003 Colheita 12 (período chuvoso) 13/04/2005 

Colheita 6 (período chuvoso) 31/01/2004 Colheita 13 (período seco) 10/08/2005 

Colheita 7 (período chuvoso) 02/04/2004 Colheita 14 (período chuvoso) 10/12/2005 

 

Ao final do experimento, quando os bovinos atingiram o peso adequado 

(em torno de 15 arrobas), foram selecionados os 40 com melhor condição 

corporal e acabamento de carcaça, sendo 20 bovinos de cada grupo e por 

escolha do proprietário, foram abatidos no Frigorífico Margem, município de Rio 

Verde-GO. O rendimento de carcaça foi calculado multiplicando o peso da 

carcaça por 100 e dividindo o resultado pelo valor do peso corporal. 

 

2.2.2 Contagem de esporos 

Foi realizada a contagem do número de esporos do fungo P. 

chartarum, presente nos pastos da propriedade estudada. As amostras foram 

obtidas no mesmo dia da pesagem dos animais. Para tanto foram colhidas cinco 

amostras das gramíneas de cada piquete onde os bovinos estavam pastando, 

utilizando quadrado com área de 1m2. A identificação morfológica dos esporos do 

fungo Pithomyces chartarum (Berk & Curt) M. B. Ellis, foi realizada de acordo 

com a descrição de DINGLEY (1962) e, para a contagem do número de esporos 

por grama de pastagem, foi utilizada a técnica de OLDMAN & DIMENNA (1990), 

descrita por HANSEN et al. (1994). A contagem foi realizada dentro de um 

período máximo de 12 horas, após a colheita das amostras de capim. 
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2.2.3 Avaliação da concentração de saponinas nas pastagens 

A avaliação da concentração de saponinas nas pastagens foi realizada 

em nove momentos que corresponderam a períodos iniciais e finais de cada 

estação do ano (período seco e chuvoso). Foram obtidas amostras 

representativas do pasto (cinco amostras por piquete e homogeneizadas). Essas 

amostras depois de secas (no peso de 200 gramas de capim) foram remetidas a 

São Paulo, no Instituto Biológico – Centro de P & D de Sanidade Animal para a 

análise da concentração das saponinas. A análise de isômeros de 

metilprotodioscina foi realizada por métodos cromatográficos nos capins 

Brachiaria e Andropogon. O pó das plantas secas (10g) provenientes das 

pastagens foi extraído três vezes por maceração em etanol e o extrato etanólico 

obtido, após a evaporação total do solvente, foi dissolvido em água. Em seguida, 

a solução aquosa foi fracionada em éter sulfúrico no funil de separação para 

eliminar a clorofila e a gordura da mesma, e posteriormente por partição acetato 

de etila/água e butanol saturada com água/água, consecutivamente. As amostras 

das frações butanólicas, onde se concentra a saponina, foram submetidas à 

cromatografia de camada delgada (CCD) utilizando como fase estacionária sílica-

gel 60 G e fase móvel constituída de clorofórmio: metanol: água (64:36:8) e as 

manchas foram visualizadas por revelação com ácido sulfúrico 10% e  reativo de 

Ehrlich, sob aquecimento (HARAGUCHI et al., 2003). 
 

2.2.4 Dados meteorológicos 

Os dados meteorológicos de precipitação pluviométrica, temperatura 

média e umidade relativa do ar foram obtidos, em seus valores médios mensais 

correspondentes as datas das colheitas, pelo 10º Distrito de Meteorologia de 

Goiânia – INMET. 
 

2.2.5 Análise estatística 

Foi realizada a análise descritiva dos valores obtidos da contagem de 

esporos. Para comparar os resultados foram utilizados teste de Fisher, teste Qui-

quadrado e teste de Wilcoxon, de acordo com o comportamento e características 

das variáveis. Utilizou-se o programa de análises estatísticas do SAEG (RIBEIRO 

JUNIOR, 2001). 
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2.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

2.3.1 Avaliação clínica dos bovinos 

O exame clínico realizado nos animais no decorrer do período 

experimental revelou ausência de alterações ou diferenças nos parâmetros 

realizados entre os dois grupos de animais. 

 

2.3.2 Peso e ganho em peso dos animais 

Na tabela 1 descreve-se os resultados da pesagem dos animais 

durante o período experimental. Observou-se que com o crescimento dos 

bezerros houve uma maior homogeneidade dos pesos dos animais dos dois 

grupos, traduzida pelo decréscimo do coeficiente de variação. 

 

TABELA 1 - Peso corporal médio de novilhos Nelore criados em regime de pastagem de 
Brachiaria ou Andropogon 

Tratamento Variável (kg/animal) 
Brachiaria Andropogon 

CV (%) 

Peso ao desmame 8 meses (colheita 1) 248,17ª 252,28ª 12,33 
Peso aos 14 meses de idade (colheita 5) 256,52ª 266,52ª 8,39 
Peso aos 16 meses de idade (colheita 6) 269,87b 317,84a 7,76 
Peso aos 23 meses de idade (colheita 9) 354,57b 418,60a 6,80 
Peso aos 35 meses de idade (colheita 13) 431,00b 501,46a 6,83 
Peso ao abate (colheita 14) 554,33b 596,65a 6,42 

*Teste de Fisher. Letras minúsculas iguais na mesma linha indicam valores equivalentes p<0,05. 
 

Foi observado que os animais dos dois grupos na fase inicial do 

experimento não apresentaram diferença no peso entre si e ambos perderam 

peso no primeiro ano de vida (Tabela 1) em função de serem desmamados logo 

no início da seca, período em que as pastagens encontram-se normalmente com 

pequena disponibilidade de matéria seca e com baixa qualidade. Considerações 

semelhantes foram feitas por BURGI (2004) que afirmou que após o desmame, 

que ocorre entre abril e junho, os animais mantém ou perdem peso, durante o 

período seco pós-desmama. A partir da segunda metade do primeiro período de 

chuvas até o abate, os animais alimentados com capim Andropogon 

apresentaram maior peso (p>0,05) em relação aos animais que pastavam em 

Brachiaria. 
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As pesagens na época da seca (períodos 1, 2, 9 e 12) mostraram os 

menores ganhos em peso para os dois grupos de animais (Figura 1). Estes 

resultados confirmam as observações de HADDAD (1999) e BRUM et al. (2006) 

que relataram as flutuações no ganho em peso em decorrência da menor 

disponibilidade de forragem no período seco. 
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FIGURA 1 – Ganho em peso diário em quilogramas dos bovinos alimentados com Brachiaria e 

Andropogon durante o período experimental 
 

Foi verificado neste estudo que os animais apresentaram ganho em 

peso médio diário de 330g/dia e 370g/dia para o capim Brachiaria e Andropogon, 

respectivamente (Tabela 2). Estes resultados concordam com AGUIAR (2004), 

que observou que o desempenho dos bovinos de corte em propriedades rurais 

nos Estados de Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso, foram de 300 a 500g/dia em 

áreas de pastos formados por gramíneas tropicais e subtropicais. 

 

TABELA 2 - Peso médio e ganho em peso médio na estação da seca e na estação das chuvas 
para os dois grupos de bovinos 

Tratamento Variável (kg) 
Brachiaria Andropogon 

CV (%)* 

Ganho em peso diário 0,33b 0,37a 12,12 
Peso médio nas águas 367,93b 426,43a 5,60 
Peso médio na seca 295,57b 325,36a 7,44 
Ganho em peso médio nas águas 80,81ª 89,58ª  17,98 
Ganho em peso médio na seca 35,24b 42,33a 22,51 
Ganho médio diário nas águas 0,44ª 0,49ª 17,98 
Ganho médio diário na seca 0,19b 0,23a 22,51 
Teste de Fisher. Letras minúsculas iguais na mesma linha indicam valores equivalentes p<0,05 
* CV – Coeficiente de variação obtido por agrupamento dos resultados dos dois grupos 
experimentais 
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O menor desempenho dos bovinos alimentados com capim Brachiaria 

provavelmente foi resultado da sazonalidade da produção de forragem, que é 

comum na região central do Brasil e da não adoção de estratégias adequadas de 

suplementação durante a estação seca do ano. Esses valores inferiores, também 

estiveram condicionados à lotação durante todo o período experimental que foi de 

1,2UA/ha, enquanto que no Andropogon a lotação foi menor, em torno de 

0,5UA/ha. Esta observação é confirmada por ALMEIDA et al. (2002), que 

verificaram que a taxa de lotação influenciou (p<0,10) o ganho por animal de 

forma linear decrescente, com valores estimados de 435, 371 e 308g/novilho/dia, 

para as taxas de 0,8; 1,2 e 1,6UA/ha, respectivamente. A justificativa é que o 

aumento da taxa de lotação acarretou diminuição da fração verde de gramínea 

disponível (ALMEIDA, 2001) e, conseqüentemente, do ganho por animal, devido à 

maior competição dos animais pelas partes mais nutritivas da forragem, 

diminuindo, assim, a oportunidade de seleção. 

Ainda na tabela 2 descreve-se o peso médio e o ganho em peso dos 

animais na estação da chuva e da seca. Os animais alimentados com capim 

Andropogon apresentaram diferença significativa (p<0,05) quando comparados 

aos animais alimentados com Brachiaria, com maior peso nas duas estações do 

ano e maior ganho em peso na estação seca, provavelmente devido a menor taxa 

de lotação e a observação de maior disponibilidade do capim. A diferença no 

ganho em peso no período das chuvas não ocorreu (p>0,05), provavelmente pela 

recuperação da pastagem Brachiaria neste período e o ganho compensatório 

apresentado pelos animais. 

Neste estudo foi observada variação sazonal no ganho em peso dos 

animais, onde os resultados de ganho em peso médio diário na seca de 

190g/cab/dia e 230g/cab/dia foram inferiores aos do período das chuvas de 

440g/cab/dia e 490g/cab/dia, para os capins Brachiaria e Andropogon 

respectivamente. A mesma variação foi encontrada por EUCLIDES et al. (2003), 

que observaram ganhos de 180g/dia no mês de agosto e de até 820g/dia no mês 

de outubro para novilhos mantidos em pastejo contínuo sobre Brachiaria 

decumbens e Brachiaria brizantha e por ALMEIDA et al. (2002), que verificaram 

maiores ganhos (p<0,10) durante as águas do que na seca, 490 e 

194g/novilho/dia, respectivamente. 
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2.3.3 Rendimento de carcaça 

O rendimento de carcaça dos bovinos (Tabela 3) apresentou-se dentro 

do esperado para o padrão da raça Nelore que é em torno de 55%, podendo 

variar de 52% a 56% (PARDI et al., 1996) ou de 51,01% a 53,85% (HEINEMANN, 

2002). Foi observado melhor rendimento de carcaça para o grupo de bovinos 

alimentados com capim Andropogon provavelmente devido ao maior peso 

corporal ao abate, fato confirmado por HEINEMANN (2002), que mostrou que o 

rendimento de carcaça é significativamente influenciado pelo peso ao abate. 

 

TABELA 3 - Peso ao abate, peso da carcaça e rendimento da carcaça dos bovinos do grupo 
experimental 

Tratamento Variável (kg) 
Brachiaria Andropogon 

CV (%)* 

Peso ao abate (Kg/animal) 560,31b 601,84a 6,42 
Peso da carcaça (kg/animal) 297,71b 330,40a 7,04 
Rendimento de carcaça (%) 53,13b 54,90ª 6,12 
Teste de Fisher. Letras minúsculas iguais na mesma linha indicam valores equivalentes p<0,05 
* CV – Coeficiente de variação obtido por agrupamento dos resultados dos dois grupos 
experimentais 
 

 

2.3.4 Dados meteorológicos 

Os valores de precipitação pluviométrica, temperatura média 

compensada e umidade relativa do ar dos períodos em que foram realizadas as 

avaliações das pastagens estão explicitados na Figura 2. 

 

 

2.3.5 Análise de saponinas 

A saponina protodioscina foi encontrada em maior quantidade durante 

todo o período experimental na pastagem de Brachiaria (0,03% a 1,09%) do que 

na pastagem de Andropogon (0 a 0,18%), sendo observado que no capim 

Brachiaria ocorreram concentrações médias maiores de saponinas que no capim 

Andropogon (Tabela 4) durante todo o período experimental (Figura 3). 
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FIGURA 2 – Índices de precipitação pluviométrica, temperatura média compensada e umidade relativar do ar dos períodos que foram realizadas as 

avaliações das pastagens 
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TABELA 4 – Concentração de saponinas nas pastagens de Brachiaria e Andropogon  

Concentração média de saponinas no pasto (%) Época Brachiaria Andropogon 
Seca 0,39ª 0,06b 
Chuva 0,54ª 0,10 b 
Média Geral 0,47ª 0,08 b 
Desvio padrão 0,40 0,06 
Coeficiente de variação 85% 75% 

Valor do teste = 2,25, Significância 0,012. Letras minúsculas diferentes na mesma linha indicam valores não 
equivalentes p<0,05 
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FIGURA 3 – Distribuição ao longo do período experimental da quantidade de saponinas 
esteroidais presentes nos capins Brachiaria e Andropogon 

 

Devido aos baixos níveis de saponina no capim Andropogon foram 

considerados somente os resultados do capim Brachiaria para avaliar a 

sazonalidade de sua ocorrência. Considerando a estação do ano, o capim 

mostrou teores de saponinas maiores durante os períodos de chuva em relação à 

seca (Figura 4), resultados semelhantes aos de BRUM (2006) e SOUZA et al. 

(2006) para a sazonalidade dos níveis de saponina nas pastagens. 

O mais alto valor observado para os teores de saponinas foi de 1,09% 

em uma colheita realizada no período das chuvas (Figura 4). Apesar disto os 

animais não demonstraram alterações sistêmicas e não ocorreram casos clínicos 

de fotossensibilização. BRUM (2006) encontrou valores de até 2,752% de 

saponinas nas pastagens sem alterações bioquímicas dos animais e sem 

ocorrência de sinais clínicos sugestivos de intoxicação e evidenciou que os teores 

de saponinas nas plantas não são constantes concordando com o que foi 



 41

encontrado neste estudo. Os maiores níveis de saponinas corresponderam aos 

períodos de maior precipitação pluviométrica: 268, 37, 211 e 82mm; maior 

umidade relativa do ar 82, 78, 55 e 72%; e maiores temperaturas 24,1, 20, 24,4 e 

24,4ºC. 

 

 

FIGURA 4 – Quantidade de saponinas esteroidais presentes no capim Brachiaria de acordo com a 
estação do ano (colunas amarelas = período da seca; colunas azuis = período das 
chuvas) 

 
 

2.3.6 Contagem de esporos 

Foram encontrados esporos do fungo P. chartarum nos dois tipos de 

pastagens e as quantidades variaram de 0 a 50.000 esporos/g de pasto (Tabela 

5). Durante quase todo o período da seca, o capim Brachiaria apresentou valores 

maiores de esporos em relação ao Andropogon. No período seco, pode-se 

observar que as maiores contagens de esporos ocorreram com precipitação de 0 

a 32,1mm, com umidade relativa do ar de 46% a 80% e temperatura de 18,9 a 

21,1ºC. 

No período das chuvas (Tabela 5), houve uma variação no número de 

esporos entre os capins, intercalando por vezes valores maiores no Andropogon e 

por vezes na Brachiaria. No período das chuvas, pode-se observar que as 

maiores contagens de esporos ocorreram com precipitação de 58 a 267mm., com 

umidade relativa do ar de 55 a 83% e temperatura de 23,7 a 24,3ºC. 
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Durante todo o período experimental, devido ao manejo das pastagens, 

os dois capins apresentaram-se com altura máxima 6cm e ausência de acúmulo 

de matéria vegetal em decomposição, características estas que, segundo 

FAGLIARI et al. (1993), não favoreceram a formação de microclima adequado a 

esporulação do P. chartarum. Este pode ter sido um dos fatores que concorreram 

para a não ocorrência de surtos de fotossensibilização, uma vez que as 

contagens de esporos na pastagem não superaram 50.000 esporos/g de pasto. 

 
 
 
TABELA 5 – Contagem média e estatística descritiva dos esporos nas pastagens na estação seca 

e chuvosa 
Estação seca Estação chuvosa 

Esporos / g de pasto Esporos / g de pasto 
Colheita Andropogon Brachiaria Colheita Andropogon Brachiaria 

1 15.000 40.000 4 5.000 10.000 
2 5.000 10.000 5 25.000 25.000 
3 5.000 10.000 6 40.000 10.000 
8 10.000 20.000 7 10.000 5.000 
9 45.000 10.000 11 10.000 0 
10 15.000 25.000 12 45.000 50.000 
13 5.000 5.000 14 10.000 15.000 

Média 11.666,8 14.444,5 M 15.314,9 13.373,2 
Desvio padrão 13.462,8 12.104,7 Desvio padrão 14.920,6 13.979,4 

Cv 120% 83% CV 97% 104% 
 

 

 

A média do número de esporos na estação seca foi menor nas 

pastagens de capim Andropogon do que nas pastagens de capim Brachiaria, 

ocorrendo o inverso na estação chuvosa (Tabela 6). Estes resultados foram 

semelhantes aos de BRUM (2006) que encontrou variação de 0 a 40.000 esporos 

por grama de forragem na mesma região estudada, observando os maiores 

números de esporos na estação seca e os menores valores na estação das 

chuvas principalmente no capim Brachiaria. Em ambos os casos, estes níveis não 

foram suficientes para desencadear sinais clínicos da intoxicação, visto que os 

animais em nenhum momento do experimento apresentaram alterações clínicas. 
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TABELA 6 – Contagem média de esporos do fungo P. chartarum em gramíneas Brachiaria e 
Andropogon, durante os períodos de seca e chuva 

Contagem média de esporos / g de pasto 
Época 

Brachiaria Andropogon Geral 
Seca 14.445a 11.667a 15.714 

Chuva 13.373a 15.315a 18.571 

Teste de Wilcoxon, letras minúsculas iguais na mesma linha mostram valores equivalentes, p>0,05 

 

 

Segundo DIMENNA et al. (1970), a estreita associação entre produção 

de esporidesmina e esporulação fornece subsídios para afirmar que a contagem 

de esporos é um índice confiável da toxicidade das pastagens. Para ALVARIZA 

(1993), o nível de toxicidade das pastagens depende do número de esporos do 

fungo presentes na matéria vegetal morta. Quando o nível é superior a 40.000 

esporos do fungo por grama de matéria vegetal morta, os animais podem 

apresentar o quadro clínico de fotossensibilização hepatógena. Em condições de 

campo, quando as pastagens contêm no mínimo, 100.000 esporos do fungo por 

grama de pastagem, geralmente ocorrem mortes de animais. Neste estudo, 

apesar de ocorrerem contagens maiores que 40.000, não foram observados 

animais com sinais clínicos sugestivos de fotossensibilização, nem alterações nos 

parâmetros fisiológicos, embora a esporidesminotoxicose pudesse estar 

ocorrendo no rebanho de forma subclínica. 

As contagens médias de esporos observadas neste estudo, 

considerando a estação do ano, não mostraram diferença significatica (p>0,05). 

FAGLIARI (1990) encontrou maiores valores de esporos nas pastagens durante o 

período da chuva e BRUM (2006) relatou valores superiores na seca. FAGLIARI 

(1990) observou que a doença ocorreu em todas as estações do ano com a 

mesma intensidade e que o principal fator climático correspondente para o 

desenvolvimento do fungo foi a precipitação pluviométrica. Na estação seca e fria 

observou menor quantidade de esporos (87.000 a 111.000) que nas demais 

épocas, provavelmente por causa das condições climáticas menos favoráveis, 

mas isso não fez diminuir a prevalência da intoxicação. 
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2.4 CONCLUSÕES 
 

• Os bovinos alimentados com Brachiaria apresentaram menor ganho em peso 

provavelmente em decorrência da alta lotação e baixa disponibilidade do capim. 

• Os animais alimentados com capim Andropogon apresentaram maior 

rendimento de carcaça devido ao maior peso ao abate. 

• Os dois capins apresentaram contagens semelhantes de esporos de P. 

chartarum que variaram de 0 a 50.000 esporos por grama de forrageira.  

• A saponina protodioscina foi detectada nos capins Brachiaria e Andropogon, 

ocorrendo em maior quantidade nas pastagens de Brachiaria e na época 

chuvosa. 
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CAPÍTULO 3 
 

BOVINOS ALIMENTADOS COM CAPIM BRACHIARIA E ANDROPOGON: 
HEMATOLOGIA E BIOQUÍMICA CLÍNICA 

 

 

 

RESUMO 
A fotossensibilização hepatógena em bovinos está sendo associada ao consumo 

de capim Brachiaria. Com objetivo de avaliar os aspectos laboratoriais das 

alterações hepáticas de bovinos alimentados com capim Brachiaria e Andropogon 

e correlacioná-las com o ganho em peso, no município de Jataí-GO, foram 

acompanhados 50 bovinos, divididos em dois grupos de 25 animais, cada um 

alimentando-se de um tipo de capim do desmame ao abate. Foram realizadas 

colheitas das amostras de sangue e das gramíneas além da pesagem e exame 

clínico dos animais. Determinou-se a contagem de esporos do fungo P. chartarum 

e a concentração de saponinas litogênicas das pastagens para comparação com 

a bioquímica clínica. A correlação com o ganho em peso dos animais ocorreu nos 

seguintes parâmetros: concentração de hemoglobina, hematócrito, número de 

hemácias, bilirrubina total e indireta, creatinina, colesterol e gama globulina. 

Comparando os níveis de saponina do capim Brachiaria ocorreram diferença 

significativa (p<0,05) nas dosagens de alfa globulina, uréia e atividade sérica da 

AST. Comparando os níveis de esporos ocorreram diferenças significativas para a 

atividade sérica da AST e as dosagens de albumina e colesterol. Os resultados 

bioquímicos mostraram que não houve diferenças significativas entre os dois 

grupos, independente do tipo de capim ingerido. 

 

Palavras-chave: Aspartato aminotransferase, esporidesmina, fotossensibilização, 

gama glutamiltransferase, saponina 
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ABSTRACT 
 

BOVINE CATTLE FED WITH BRACHIARIA AND ANDROPOGON GRASS: 
HEMATOLOGY AND CLINICAL BIOCHEMISTRY 

 
The hepatogenous photosensitivity in bovine cattle has been associated with 

factors such as Pithomyces chartaraum fungus spores and lysogenic saponins in 

pastures, and the Brachiaria grass has been held responsible for surges of this 

disease. This work had as its objective the evaluation of the laboratorial aspects of 

the hepatic alterations of bovine cattle which were fed with Brachiaria and 

Andropogon grass, as well as their correlation with the animals’ weight gain. 50 

bovine animals were observed, divided into two groups of 25. The animals were 

kept, from weaning to slaughter, in two distinct types of grass: the first group in 

Brachiaria grass and the second group in Andropogon grass. Every 60 days a visit 

was made, in a total of 14, on which occasions blood samples were collected from 

the animals, and they were weighed and clinically examined. Samples from the 

grasses were also collected on such visits. The counting of spores of the P. 

chartarum fungus was carried out, and the concentrations of lysogenic saponins 

from the pastures were determined for a subsequent comparison with the clinical 

biochemistry results. The animals remained healthy, and weight gain was greater 

in the Andropogon group, probably due to differences in the quality and availability 

of each grass. The biochemical parameters which revealed a correlation with 

weight gain were: concentration of hemoglobin, hematocrit and number of red 

blood cells, total and indirect bilirubin, creatinine, cholesterol and gamma globulin. 

The different levels of saponins of the Brachiaria grass determined a difference in 

the dosages of alpha globulin, urea and AST serum activity. The various levels of 

spores in pastures determined significant differences for the AST serum activity 

and the dosages of albumin and cholesterol between the two bovine groups. 

Biochemical results showed that, independently from the type of grass digested by 

the bovine animals, alterations were of little significance, indicating an absence of 

consistent hepatic and/or biliary injuries throughout the experimental period. 

Keywords: aspartate aminotransferase, gama glutamyltransferase, 

photosensitivity, saponin, sporidesmin 
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3.1 INTRODUÇÃO 
 

 

No Brasil casos espontâneos e/ou induzidos de fotossensibilização 

hepatógena ou simplesmente alterações hepáticas em bovinos clinicamente 

sadios vem sendo relatados em bovinos alimentados com capim Brachiaria ssp 

(FAGLIARI, 1990; MEAGHER et al., 1996; LEMOS et al., 1996; DRIEMEIER et 

al., 1998; FIORAVANTI, 1999) e ovinos (LEMOS et al., 1996; CRUZ et al., 2001; 

DRIEMEIER et al., 2002; BRUM, 2006). 

Valores aumentados de gama glutamiltransferase (GGT), bilirrubina e 

aspartato aminotrasnferase (AST) são detectados, tanto nos casos naturais, como 

nos experimentais, de esporidesminotoxicose em bovinos e ovinos (FAGLIARI, 

1990, HANSEN, 1994; FIORAVANTI, 1999, MORRIS, et al., 2002; BRAUN, et al., 

2004). 

Para diagnosticar a presença de alterações hepáticas nos animais, os 

testes laboratoriais podem ser utilizados (MEYER & HARVEY, 2004). Devido à 

multiplicidade de funções do fígado a exploração hepática deve basear-se em 

vários exames. Entre eles, destacam-se testes que medem a função excretória 

tais como a bilirrubina, testes que avaliam a integridade dos hepatócitos e das 

células do ducto biliar como a atividade enzimática da gama glutamiltransferase 

(GGT) e aspartato aminotransferase (AST). Ainda devem ser realizados os testes 

bioquímicos que avaliam a capacidade hepática de metabolização de nutrientes 

como as dosagens de colesterol, proteínas, albumina, globulina, uréia, 

fibrinogênio, além da hematologia (KERR, 2003; AMORIM et al., 2003). 

Este trabalho teve como objetivo avaliar e comparar os aspectos 

laboratoriais da função hepática de bovinos alimentados com capim Brachiaria e 

Andropogon e verificar a existência de correlação entre os valores bioquímicos 

encontrados e o ganho em peso dos animais, a contagem de esporos do fungo 

Pithomyces chartarum e a concentração das saponinas das pastagens. 
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3.2 MATERIAL E MÉTODOS 
 

3.2.1 Animais e delineamento experimental 

O delineamento experimental foi interamente casualizado. Os bovinos 

utilizados foram provenientes de uma propriedade rural no municípo de Jataí-GO, 

que possui dois tipos de capins, onde foram avaliados 50 bovinos da raça Nelore, 

machos, divididos em dois grupos de 25 animais de acordo com o peso de modo 

a formarem dois grupos homogêneos. Os animais do grupo 1 foram mantidos, em 

pastagem de Brachiaria brizantha e B. decumbens e os do grupo 2 em pasto de 

Andropogon do desmame ao abate. No período anterior ao desmame, os animais 

tiveram acesso aos dois capins. 

A colheita das amostras sangüíneas e a pesagem individual foram 

realizadas durante o período experimental, que teve início em maio de 2003 e 

término em dezembro de 2005, totalizando 14 colheitas com intervalos variados 

de acordo com o manejo da propriedade. Para avaliar o peso e o ganho em peso 

dos bovinos a realização das pesagens ocorreu após jejum alimentar e hídrico de 

16hs (SILVA et al., 2003; PÁDUA et al., 2003; SILVA et al., 2006). A cada visita 

foi realizado o exame clínico geral dos animais com avaliação das frequências 

cardíaca, respiratória e temperatura retal, coloração de mucosas além da 

inspeção dos bovinos segundo DIRKSEN et al. (1993). 

 

3.2.2 Colheita das amostras para as provas bioquímicas e hematológicas 

Para a determinação do hemograma foram obtidos 5ml de sangue, por 

punção da veia jugular e/ou sacral média, em tubo vacutainer® (Becton Dickinson 

Ind. Cirúrgicas Ltda, Brasil) de vidro, com anticoagulante EDTA (ácido 

etilediaminotetracético, sal dissódico). Os tubos foram colocados imediatamente 

sob refrigeração e o hemograma foi realizado dentro de um período máximo de 

12 horas. 

Para a execução das provas de função hepática e proteinograma 

sérico, foram colhidos 20ml de sangue em tubo vacutainer® de vidro, sem 

anticoagulante. Após a retração do coágulo e obtenção do soro, os tubos foram 

centrifugados. Este procedimento foi realizado no local de colheita, para se evitar 

a hemólise. Em seguida, o soro foi separado por aspiração, dividido em alíquotas, 
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mantido sob refrigeração, no máximo por seis horas e congelado a -20oC, para a 

posterior realização das provas bioquímicas. As amostras séricas para a 

determinação da bilirrubina foram acondicionadas protegidas da luminosidade. 

 

3.2.3 Determinação do hemograma e do fibrinogênio 

O eritrograma constou da contagem das hemácias, determinação do 

volume globular pela técnica do microhematócrito e da hemoglobina pelo método 

da cianometahemoglobina (JAIN, 1993). Para a mensuração do fibrinogênio pela 

técnica de precipitação no tubo de microhematócrito a 56oC, a proteína total foi 

determinada diretamente pela refratometria (COLES, 1984). As contagens de 

leucócitos foram efetuadas de acordo com as recomendações de JAIN (1993). 

 

3.2.4 Exames bioquímicos 

As análises bioquímicas foram determinadas ou tiveram seus valores 

corrigidos para a temperatura de 37oC; utilizando-se reagentes comerciais 

padronizados e espectrofotômetro Epectro 22RS. Foram determinadas as 

atividades séricas da AST (ultra-violeta otimizado, sem piridoxal fosfato), GGT 

(cinético com substrato glutamil-p-nitroanilida) e as concentrações de bilirrubina 

total e direta (colorimétrico direto Jendrassik-Grof), colesterol (enzimático 

colorimétrico com colesterol oxidase), uréia (enzimático colorimétrico com a 

urease), creatinina (cinético com o picrato alcalino) e proteína (colorimétrico com 

o biureto). 

As frações protéicas, albumina e globulinas foram separadas pela técnica 

de eletroforese em gel de agarose, utilizando-se tampão tris pH 9,5 gelado (2o a 

8°C), sendo corados em negro de amido (amido black 10-B – art.1810 – CELM) a 

0,1% em ácido acético a 5%. A leitura do filme foi realizada por densitometria em 

520nm, utilizando o sistema SE-250 da CELM, de acordo com metodologia 

descrita pelo fabricante. 

Os valores de referência utilizados para comparação dos resultados 

foram os encontrados por FIORAVANTI (1999), que avaliou bovinos da raça 

Nelore, clinicamente sadios e sem alterações histopatológicas no fígado, 

alimentados com capim Brachiaria, da mesma região onde foi realizado este 

estudo. 
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Para avaliar o efeito da idade nos parâmetros estudados, foram 

estabelecidas quatro faixas etárias: 

• Um - até um ano,  

• Dois - um a dois anos; 

• Três - dois a três anos; 

• Quatro - mais de três anos. 

 

3.2.5 Determinação da concentração de saponinas nas pastagens 

A avaliação da concentração de saponinas nas pastagens foi realizada 

em nove momentos que corresponderam a períodos iniciais e finais de cada 

estação do ano (período seco e chuvoso). As amostras foram enviadas para o 

Instituto Biológico – Centro de P & D de Sanidade Animal (São Paulo) para a 

análise da concentração das saponinas e a determinação dos isômeros de 

metilprotodioscina foi realizada por métodos cromatográficos. 

Como os níveis de saponina encontrados no capim Andropogon foram 

muito baixos, considerou-se somente o capim Brachiaria na avaliação da relação 

entre a bioquímica e a quantidade de saponina. De modo a tornar possível a 

análise estatística e com base no maior valor detectado, considerando a 

distribuição dos resultados, foi estabelecida uma classificação própria com três 

níveis de saponina: 

• alto - concentrações acima de 0,6% (mais de 56% do maior valor detectado); 

• médio - concentrações de 0,2% a 0,59% (entre 19% e 55% do maior valor 

detectado); 

• baixo - concentrações abaixo de 0,2% (menos de 18% do maior valor 

detectado). 

 

3.2.6 Contagem de esporos do Pithomyces chartarum nas gramíneas 

As amostras dos dois tipos de capim foram obtidas no mesmo dia da 

pesagem dos animais e colheita das amostras. Para a contagem do número de 

esporos por grama de pastagem, foi utilizada a técnica de OLDMAN & DIMENNA 

(1990), descrita por HANSEN et al. (1994). 
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De modo a tornar possível a análise estatística considerando a 

distribuição dos resultados das contagens, foi estabelecida uma classificação 

própria, com três intervalos de quantidade de esporos: 

• alta contagem - superior a 35.000 esporo/g de capim (mais de 70% da maior 

contagem); 

• média contagem - 15.000 a 34.000 esporos/g de capim (entre 30% e 69% da 

maior contagem); 

• baixa contagem - 0 a 14.000 esporos/g de capim (menos de 29% da maior 

contagem). 

 

3.2.7 Análise estatística 

Para comparar os resultados do ganho em peso e peso dos animais foi 

utilizado o teste de Fisher. Para os exames bioquímicos, considerando o 

comportamento das variáveis, optou-se pelos testes não paramétricos de Kruskal-

Wallis e Wilcoxon. Quando se agrupou os resultados para verificar o efeito da 

estação do ano e da idade, o N da amostra foi obtido somando-se todas as 

amostras do período avaliado. A eventual associação das variáveis bioquímicas 

com o ganho em peso dos animais foi verificada pelo coeficiente de Spearman 

para correlação entre as ordenações. Para a realização das análises utilizou-se o 

programa Sistema de Análises Estatísticas e Genéticas - SAEG (RIBEIRO 

JUNIOR, 2001). 

 

 

3.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Os bovinos, em nenhum momento, apresentaram alterações clínicas 

sugestivas de doença hepática ou diferença entre os dois grupos quanto aos 

parâmetros avaliados. 

Considerando os valores médios de ganho em peso e peso dos 

animais, verificou-se que os animais pertencentes ao grupo alimentado com 

capim Andropogon apresentaram maior ganho em peso e peso que os animais 

alimentados com Brachiaria (Tabela 1). A diferença no ganho em peso foi 
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significativa apenas no período seco e o peso dos animais foi diferente nos dois 

períodos considerados (p<0,05). 

 

TABELA 1 – Resultados médios do ganho em peso e do peso dos bovinos do grupo experimental 
segundo a estação do ano 

Ganho em peso e peso médio Brachiaria Andropogon 
Ganho em peso diário na chuva 0,44ª* 0,49ª 
Ganho em peso diário na seca 0,19b 0,23a 
Peso médio na chuva 367,93b 426,43a 
Peso médio na seca 295,57b 325,36a 
*Teste de Fisher. Letras minúsculas diferentes na mesma linha indicam resultados não equivalentes, p<0,05. 
 

3.3.1 Hematologia 

Os valores médios obtidos no eritrograma de bovinos alimentados com 

capim Brachiaria e Andropogon ao longo do período experimental permaneceram 

dentro da faixa de normalidade (AYRES, 1994; AYRES et al., 2001; AMORIM et 

al., 2003; OLIVEIRA et al., 2005).  

Quando a série vermelha foi analisada considerando-se o período do 

ano (Tabela 2), observou-se que somente o hematócrito foi influenciado pela 

estação do ano. Os animais alimentados com Brachiaria mostraram valores 

inferiores, neste caso o fator nutricional foi determinante, uma vez que a diferença 

ocorreu somente na seca. Tanto para o número de hemácias como para a 

concentração de hemoglobina, o período do ano não acarretou em diferenças 

entre os dois grupos. 

O hematócrito apresentou-se significativamente maior (p<0,05) nos 

animais do grupo do Andropogon (A) quando comparados aos do grupo da 

Brachiaria (B) nas idades 1 (A=41,02% e B = 40,36%), 2 (A=37,62% e B=36,15%) 

e 3 (A=37,88% e B=36,71%). 

Foram encontrados para os dois grupos de animais, valores maiores 

nos animais jovens (A=41,02% e B = 40,36%) e menores nos animais adultos 

(A=38,45% e B=39,48%); o que pode ser explicado pelo fato da hematopoiese 

nos jovens ocorrer na medula óssea de todos os ossos gerando uma vigorosa 

produção de eritrócitos e outras células mielóides neste período. Com o avanço 

da maturidade, esta demanda de eritrócitos vai diminuindo, e a hematopoiese fica 

restrita à medula óssea vermelha, remanescente apenas nos ossos longos (JAIN, 
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1993). Estudos realizados por GONÇALVES et al. (2001), NETO (2004) e SILVA 

et al. (2005) confirmam maiores valores deste parâmetro em animais jovens. 

 

TABELA 2 - Eritrograma de bovinos alimentados com capim Andropogon e Brachiaria segundo a 
estação do ano 

 Hemácias (x106µ/l) Hematócrito (%) Hemoglobina (g/dl) 
 Seca Chuva Seca Chuva Seca Chuva 
 AND BRA AND BRA AND BRA AND BRA AND BRA AND BRA 

M 9,48a 9,29a 8,99a 9,04a 40,5a 39,1b 37,25a 36,68a 12,92a 12,95a 13,40a 13,43a 
DP 1,82 2,04 1,38 1,52 3,43 4,41 3,44 4,05 1,61 1,48 1,94 1,91 

CV(%) 19,20 21,96 15,35 16,81 8,47 11,28 9,23 11,04 12,46 11,43 14,48 14,22 
N 120 115 152 138 122 110 162 155 123 113 107 105 

RT* 0,58 0,23 2,43 1,35 0,70 0,21 
S 0,28 0,41 0,00 0,09 0,24 0,45 

M- valores médios; DP – desvio padrão; N – tamanho da amostra; RT – resultado do teste; S – significância do teste 
Teste de Wilcoxon. Letras minúsculas iguais na mesma linha mostram valores equivalentes, p>0,05. AND= Andropogon; 
BRA = Brachiaria 

 

Os valores médios do leucograma e fibrinogênio dos bovinos 

alimentados com capim Andropogon e Brachiaria ao longo do período 

experimental encontraram-se no intervalo de normalidade para bovinos (BIRGEL 

JUNIOR et al., 2001; AMORIM et al., 2003), sugerindo que os animais não 

apresentaram enfermidade grave durante o período experimental. 

Quando foi comparado o leucograma entre os grupos considerando 

cada estação de ano, os animais não mostraram diferença significativa (p>0,05) 

para nenhuma das células avaliadas (Tabela 3). 

No grupo do Andropogon, que somente os monócitos foram superiores 

na estação seca. Já no grupo da Brachiaria, os neutrófilos, linfócitos e monócitos 

mostraram-se significativamente maiores (p<0,05) na estação seca. Os maiores 

valores no período da seca encontrados para o leucograma, principalmente nos 

animais do grupo da Brachiaria, poderia ser explicado pela menor oferta de 

alimento no período. 

Quando considerada a idade dos animais, foi observado o mesmo 

comportamento para os dois grupos, onde todos os tipos celulares e o 

fibrinogênio apresentaram valores maiores nos animais jovens em relação aos 

adultos. Isto ocorreu porque animais em crescimento apresentam índices 

linfocitários mais elevados que os adultos decorrentes da atividade imunogênica 

mais intensa nos jovens (GARCIA-NAVARRO et al., 1994). 
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TABELA 3 - Leucograma e fibrinogênio (mg/dL) de bovinos alimentados com capim Andropogon e 
Brachiaria segundo a estação do ano 

 Andropogon 
 Leucócitos /µL Linfocitos/µL Monocitos/µL Neutrofilos/µL  Eosinofilos/µL Fibrinogênio 
 SECA CHUVA SECA CHUVA SECA CHUVA SECA CHUVA SECA CHUVA SECA CHUVA 

M 14270Aa 13016Ab 9193Aa 8496Aa 284Aa 98Ab 3959Aa 3936Aa 496Aa 549Aa 571Aa 549Aa 
DP 4844 3437 3314 567 357 157 1777 1523 567 623 284 295 

CV(%) 33,95 26,41 36,05 114,31 125,70 160,20 44,88 38,69 114,31 113,48 49,74 53,73 

N 124 165 149 148 149 175 149 165 148 174 48 154 
RT* 2,22 1,87 5,05 0,32 0,26 0,73 
S 0,01 0,30 0,00 0,37 0,40 0,23 
 Brachiaria 
 SECA CHUVA SECA CHUVA SECA CHUVA SECA CHUVA SECA CHUVA SECA CHUVA 

M 14452Aa 12729A b 9158Aa 8354Ab 262Aa 120Ab 4229Aa 3782Ab 530Aa 468Aa 609Aa 515Aa 
DP 5131 3445 3286 2662 375 181 1904 1294 573 485 380 279 

CV(%) 35,50 27,06 35,88 31,86 143,13 150,83 45,02 34,21 108,11 103,63 62,40 54,17 
N 115 155 136 153 147 174 136 153 139 174 43 149 

RT* 2,82 1,75 2,89 0,26 1,08 0,99 
S 0,00 0,04 0,00 0,04 0,14 0,16 

RT** 0,10 0,62 0,21 0,27 1,12 0,80 1,12 0,73 0,69 0,86 0,21 0,95 
S 0,46 0,27 0,42 0,39 0,13 0,21 0,12 0,23 0,24 0,20 0,42 0,17 

M- valores médios; DP – desvio padrão; N – tamanho da amostra; RT – resultado do teste; S – significância do teste 
*Teste de Wilcoxon. Letras minúsculas iguais na mesma linha mostram valores equivalentes, p>0,05. 
**Teste de Wilcoxon. Letras maiúsculas iguais na mesma coluna mostram valores equivalentes, p>0,05. AND= Andropogon; BRA = Brachiaria 
 

Os eosinófilos, que diminuíram gradativamente com a idade nos dois 

grupos de animais, apresentaram comportamento diferente do descrito por JAIN 

(1993), que relata o aumento destas células com o evoluir da idade. Os monócitos 

também diminuíram com a idade, contrariando os relatos de JAIN (1993), COSTA 

(1994) e BOMFIM (1995) que demonstraram que os valores destas células não 

sofreram influência significativa dos fatores etários. 

 

3.3.2 Avaliação da função hepática dos bovinos 

Os valores médios das atividades séricas da AST e GGT não 

apresentaram diferença significativa (p>0,05) entre os grupos. Os coeficientes de 

variação (CV) de GGT e AST dos animais deste experimento apresentaram 

valores entre 39,60% e 43,76%, mostrando que os valores obtidos não foram tão 

estáveis em relação ao seu valor médio, pois se apresentaram maiores que o 

normalmente esperado que seria para os animais de 20% a 30% (SAMPAIO, 

1998).  
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Os valores médios gerais encontrados de AST apresentaram-se dentro 

dos valores de normalidade de 68,77 ± 14,84UI/L (FIORAVANTI, 1999). Também 

foram semelhantes a outros estudos como o de BRUM (2006) que obteve valores 

médios de 56,11 a 75,31UI/L, para bovinos na mesma região avaliada e foram 

próximos ao trabalho de AMORIM et al. (2003) com valores de 87,0 ± 11,6UI/L em 

vacas Nelore no estado de São Paulo. Os resultados obtidos no presente estudo 

foram superiores aos encontrados em estudos em outras regiões (BARROS 

FILHO, 1995; FAGLIARI et al., 1998; MORAIS et al., 2000). 

Os valores médios de GGT apresentaram-se superiores aos valores de 

referência de 16,85 ± 3,49UI/L (FIORAVANTI, 1999). Também foi superior ao 

resultado observado por BRUM (2006), que obteve valores médios de 15,48UI/L a 

16,26UI/L e por AMORIM et al. (2003) com valores de 12,6 ± 6,9UI/L. Os valores 

de GGT obtidos neste estudo também foram superiores aos encontrados em 

outros trabalhos para bovinos Nelore (BARROS FILHO, 1995; FAGLIARI et al., 

1998; MORAIS et al., 2000). Apesar destes resultados, os animais apresentaram-

se clinicamente saudáveis, o que poderia ser sugestivo de intoxicação subclínica 

por esporidesmina. 

Diversos estudos mostram valores aumentados de GGT, tanto nos 

casos naturais, como nos experimentais da micotoxicoses e de fasciolose 

(FAGLIARI, 1990; HANSEN, et al., 1994; MORRIS, et al., 2002; BRAUN, et al., 

2004). Apesar da elevada atividade sérica da GGT encontrada neste estudo, os 

animais não apresentaram alterações clínicas sugestivas de doença hepática com 

colestase. O coeficiente de variação (39%) foi mais elevado que os relatados por 

BRUM (2006), de 21% e por FIORAVANTI (1999), de 20,71%, mostrando uma 

maior instabilidade desta variável na população avaliada. 

Não houve diferença (p>0,05) na atividade sérica da AST considerando 

o período do ano (seca ou chuva) (Tabela 4). Resultados semelhantes foram 

observados por MORAIS et al. (2000). Por outro lado, BRUM (2006) encontrou 

valores de AST significantemente maiores no período das chuvas. 

Igualmente os valores da atividade sérica da GGT não foram diferentes 

(p>0,05) considerando o período do ano (Tabela 4). A ausência de influência da 

estação do ano nas atividades da GGT também foi descrita por BRUM (2006), 
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pesquisando bovinos alimentados com Brachiaria na mesma região e por 

MORAIS et al. (2000), em vacas aneloradas no Mato Grosso do Sul. 

 
TABELA 4 – Atividades séricas da AST e GGT de bovinos alimentados com capim Andropogon e 

Brachiaria segundo a estação do ano 
 AST (UI/L) GGT(UI/L) 
 Seca Chuva Seca Chuva 
 AND BRA AND BRA AND BRA AND BRA 

M 63,08 a 66,50 a 65,27 a 66,10 a 30,66 a 30,51a 29,65 a 30,14 a 
DP 26 32 30 28 11 13 13 13 
N 135 118 189 171 135 129 189 171 

RT* 0,49 0,41 0,36 0,95 
S 0,31 0,34 0,36 0,17 

M- valores médios; DP – desvio padrão; N – tamanho da amostra; RT – resultado do teste; S – significância do teste 
*Teste de Wilcoxon. Letras minúsculas iguais na mesma linha indicam valores equivalentes, p>0,05 
AND = Andropogon; BRA = Brachiaria 
 

Quando se considerou a idade dos animais, não ocorreram diferenças 

significativas (p>0,05) entre os grupos para AST e GGT em nenhuma faixa etária, 

mas houve influência da idade dentro de cada grupo de animais para os dois 

parâmetros avaliados (Figura 1). 
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FIGURA 1 – Atividades séricas da AST e GGT segundo a idade em bovinos alimentados com capim Andropogon e 

Brachiaria 
 

Pode-se observar que os níveis de AST apresentaram o mesmo 

padrão de resposta para os dois grupos e foram maiores nos animais adultos em 

relação aos jovens. Resultados semelhantes foram obtidos por GREGORY et al, 

(2004), que observaram que os valores séricos de AST aumentaram 

significativamente com o evoluir da idade, sendo o valor mínimo observado em 

bezerras com até três meses de idade (26,39 ± 22,17UI/L) e os valores máximos 
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em vacas com idade entre 48 e 72 meses (38,60 ± 11,24UI/L). Outros autores 

também evidenciaram este aumento da atividade enzimática de AST com o 

evoluir da idade e em animais com alimentação a campo (GRIMOLDI et al., 1977; 

KURTZ & WILETTl, 1991; MORAIS, et al., 2000). 

Os níveis de GGT apesar de pouca diferença no padrão de resposta 

para cada grupo, alcançaram para os dois grupos níveis maiores nos animais com 

maior idade. Estes resultados contrariam o que deveria ser observado segundo 

KEER (2003) que seriam maiores níveis de GGT nos animais jovens reduzindo 

com o evoluir da idade. Segundo PAES (2005), os níveis de GGT não sofreram 

influência do desmame, pois os animais com idade até um ano não apresentaram 

diferença para as demais idades.  

Os valores das três bilirrubinas não diferenciaram entre os dois grupos 

(p>0,05). As dosagens de bilirrubina direta deste estudo foram levemente 

superiores, comparando-se com os valores de referência de 0,17 ± 0,10mg/dL 

(FIORAVANTI, 1999). Para os valores de bilirrubina total e indireta este trabalho 

encontrou valores inferiores ao da referência (bilirrubina indireta de 0,87 ± 

0,25mg/dL e bilirrubina total de 1,04 ± 0,26mg/dL). Comparando os valores do 

presente estudo, BRUM (2006) encontrou médias bem inferiores em todas as 

bilirrubinas em bovinos aparentemente sadios na mesma região. Os valores 

encontrados neste trabalho também são superiores aos observados por diversos 

autores (BARROS FILHO, 1995; SOUZA, 1997; MORAIS et al., 2000; SOUZA et 

al., 2004). FRENCH, et al. (1999) e KERR (2003) associam o aumento da 

bilirrubina a situações de colestase ou quando a lesão hepática é acentuada. 

Segundo estes autores, a colestase pode ocorrer por obstrução dos canalículos 

biliares e dos ductos biliares intra ou extrahepáticos, resultando em bilirrubinemia 

maior da bilirrubina direta do que da indireta, o que não ocorreu neste estudo já 

que os valores da bilirrubina direta foram inferiores aos da bilirrubina indireta. 

O efeito da estação do ano na função excretória do fígado destes 

animais foi avaliado e somente a bilirrubina direta, no período das chuvas 

mostrou-se significativamente maior (p<0,05) no grupo da Brachiaria (Tabela 5), 

as demais bilirrubinas não apresentaram diferenças entre os dois grupos de 

animais para cada estação do ano. 

 



 63

TABELA 5 – Avaliação da função excretória de bovinos alimentados com capim Andropogon e 
Brachiaria, segundo a estação do ano 

 Andropogon 
 Bilirrubina direta (mg/dl) Bilirrubina indireta (mg/dl) Bilirrubina total (mg/dl) 

 Seca Chuva Seca Chuva Seca Chuva 
M 0,23Aa 0,24Ab 0,45Ba 0,61Aa 0,68Ba 0,84Aa 
DP 0,20 0,16 0,27 0,30 0,35 0,34 
CV (%) 86,96 66,67 60,00 49,18 51,47 40,48 
N 89 131 89 131 89 131 
RT* 0,64 4,12 3,95 
 S 0,26 0,000 0,000 

 Brachiaria 
 Bilirrubina direta (mg/dl) Bilirrubina indireta (mg/dl) Bilirrubina total (mg/dl) 

 Seca Chuva Seca Chuva Seca Chuva 
M 0,22Ba 0,28Aa 0,44Ba 0,58Aa 0,66Ba 0,87Aa 
DP 0,17 0,19 0,30 0,29 0,35 0,41 
CV (%) 77,27 67,86 68,18 50,00 53,03 47,13 
N 84 120 84 120a 84 120 
RT* 3,02 4,08 4,33 
S 0,001 0,000 0,000 

RT** 0,29 2,16 0,69 0,60 0,35 0,33 
 S 0,39 0,02 0,25 0,27 0,36 0,37 

M- valores médios; DP – desvio padrão; N – tamanho da amostra; RT – resultado do teste; S – significância do teste 
*Teste de Wilcoxon. Letras maíúsculas iguais na mesma linha indicam valores equivalentes, p>0,05.  
**Teste de Wilcoxon. Letras minúsculas iguais na mesma coluna indicam valores equivalentes, p>0,05. 

 
 
Ainda na tabela 5, observa-se a diferença significativa (p<0,05) para as 

bilirrubinas total e indireta dentro de cada grupo, onde os valores foram maiores 

nos períodos das chuvas e menores no período da seca. A bilirrubina direta no 

grupo de animais alimentados com capim Andropogon não revelou diferença 

significativa entre a seca e a chuva (p>0,05). Todas as bilirrubinas apresentaram 

um aumento gradativo com o evoluir da idade nos dois grupos (Figura 2). 

Avaliando-se em conjunto a AST, GGT e bilirrubina, nota-se o mesmo 

padrão de comportamento, ou seja, o aumento gradativo com o passar do tempo. 

A AST elevou 87% e a GGT 42,5% nos dois grupos, a bilirrubina total 83% no 

grupo do Andropogon e 151% no grupo da Brachiaria. Estas elevações sugerem a 

presença de colangiohepatite crônica, que nos casos destes animais poderia 

estar associada à ingestão contínua de pequenas quantidades de esporidesmina. 
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FIGURA 2 – Valores de bilirrubina total, direta e indireta em bovinos alimentados com capim 
Andropogon e Brachiaria  

 

Observou-se que os animais do grupo do Andropogon apresentaram 

valores de colesterol de 134,15 mg/dL significativamente maiores (p<0,001) que 

os da Brachiaria de 119,68 mg/dL. Apesar disto, os valores de colesterol do grupo 

da Brachiaria são semelhantes ao valor de referência utilizado neste estudo de 

118,48 ± 25,94mg/dL (FIORAVANTI, 1999). E as dosagens de colesterol dos dois 

grupos foram superiores aos encontrados por BORGES et al. (2001) em novilhas 

mestiças alimentadas com feno e concentrado que mostraram valores de 

colesterol total de 85,9 ± 11,9mg/dL. 

Os maiores níveis de colesterol nos bovinos alimentados com capim 

Andropogon pode ser explicado pela maior disponibilidade de alimento e menor 

lotação por hectare para os animais deste grupo, inclusive refletindo no maior 

ganho em peso. Como o principal local de síntese de colesterol é o fígado, 

seguido do intestino, quando o valor calórico dos alimentos ingeridos em um 

determinado tempo supera o total da energia consumida no mesmo período, os 

alimentos excedentes são convertidos em gorduras corporais. Essa conversão 

acontece mais facilmente quando se ingere gorduras do que quando é fornecido 

proteínas ou carboidratos (VILELA, 2006). Como os glicolípidios são uma 

segunda classe de lipídeos e são encontrados principalmente em forragens 

(gramíneas e leguminosas), o metabolismo dos mesmos serve para explicar os 

valores de colesterol maiores no grupo dos animais alimentados com Andropogon 

(WARTTIAUX & GRUMMER, 2006). 

BB total 

BB indireta 

BB direta 
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Quando considerada as dosagens de colesterol para cada estação do 

ano (Tabela 6), embora tenha ocorrido diferença significativa (p<0,05) entre os 

grupos, não se pode considerar que existiu influência do clima já que nas duas 

estações os valores foram maiores no grupo do Andropogon. 

 
 

TABELA 6 - Avaliação secretória do fígado de bovinos alimentados com capim Andropogon e 
Brachiaria segundo a estação do ano 

 Colesterol (mg/dL) 
 Seca Chuva 
 Andropogon Brachiaria Andropogon Brachiaria 

Média 133,85Aa 121,86Ab 134,85Aa 118,02Bb 
Desvio padrão 40,3 36,9 39,3 33,6 
Coeficiente de variação 30,11 30,28 29,14 28,47 
Tamanho da amostra 131 126 177 165 
Resultado do teste* 2,13 3,85 
Significância 0,02 0,000 

M- valores médios; DP – desvio padrão; N – tamanho da amostra; RT – resultado do teste; S – significância do teste 
*Teste de Wilcoxon. Letras minúsculas diferentes na mesma linha mostram valores não equivalentes entre os capins, 
p<0,05 
*Teste de Wilcoxon. Letras maiúsculas diferentes na mesma linha mostram valores não equivalentes para o mesmo 
capim, p<0,05 
 

Na tabela 6 também, está descrito o efeito do período dentro do 

mesmo grupo. Pode-se perceber que, para os animais alimentados com 

Brachiaria, ocorreram níveis de colesterol significativamente maiores na estação 

seca (p<0,05). Entretanto, do ponto de vista clínico, uma diferença de 

121,86mg/dL para 118,02mg/dL não tem significado. 

Considerando a idade, para o grupo do Andropogon, os animais 

adultos tiveram valores superiores (172,28mg/dL) aos animais jovens 

(129,78mg/dL) (p<0,05). No grupo da Brachiaria não houve grande variação 

comdecorrer da idade (123,90mg/dL na idade 1 e 135,31mg/dL na idade 4). 

Os valores médios de proteínas totais não revelaram diferença 

estatística em nenhum dos parâmetros analisados. Os valores médios obtidos 

foram 7,52 ± 0,69g/dL e 7,46 ± 0,78g/dL para os grupos do Andropogom e 

Brachiaria, respectivamente. Estes resultados foram um pouco superiores aos 

citados por diversos autores (BARROS FILHO, 1995; SOUZA, 1997; 

FIORAVANTI, 1999; CANAVESSI et al., 2000, MORAIS et al., 2000; FEITOSA & 

BIRGEL, 2000; SOUZA et al., 2004). 
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Não houve diferença significativa (p>0,05) nos valores médios de 

albumina entre os dois grupos e estes foram próximos aos de referência que é de 

3,05 ± 0,25g/dL (FIORAVANTI, 1999). Apesar disto, estes resultados foram 

ligeiramente inferiores aos citados por diversos autores (BARROS FILHO, 1995; 

SOUZA, 1997; CANAVESSI et al., 2000, MORAIS et al. 2000; FEITOSA & 

BIRGEL, 2000; SOUZA et al., 2004). As dosagens de albumina não apresentaram 

variação sazonal (p>0,05), resultado diferente do descrito por MORAIS et al. 

(2000), que encontraram valores de albuminas maiores nas chuvas em relação à 

seca. 

A albumina apresentou valores maiores (p<0,05) nos animais jovens 

(3,23 e 3,03mg/dL) e menores nos adultos (2,46 e 2,49mg/dL) para os dois capins 

Andropogon e Brachiaria respectivamente (p<0,05). Este resultado é semelhante 

aos achados de CANAVESSI et al. (2000) que, examinando bovinos da raça 

Nelore em São Paulo relatou valores de albumina decrescentes com o passar da 

idade. Os valores de albumina decrescem conforme a idade, pois segundo JAIN 

(1993), a relação albumina/globulina diminui com a idade devido ao aumento da 

fração globulina. 

Os valores médios das globulinas não revelaram diferença significativa 

entre os grupos, nem quanto o período do ano. Os valores médios encontrados 

foram 4,42 ± 0,93g/dL para o grupo do Andropogon e 4,37 ± 1,04g/dL para o da 

Brachiaria. Somente quanto à idade os valores das globulinas foram 

significativamente inferiores (p<0,05) nos animais jovens (4,08 e 4,15mg/dL) em 

relação aos animais adultos (4,89 e 4,78mg/dL) respectivamente para os capins 

Andropogon e Brachiaria respectivamente, concordando com JAIN, (1993) que 

relata que a relação albumina/globulina diminui com a idade devido ao aumento 

da fração globulina. 

Os valores médios das proteínas séricas não se diferenciaram entre os 

dois grupos. Os resultados de alfa globulina foram inferiores aos valores 1,56 ± 

0,48g/dL utilizados como referência. Já as demais globulinas, mostraram-se 

superiores onde os valores considerados de normalidade foram para beta 

globulina 0,81 ± 0,10g/dL e gama globulina de 2,06 ± 0,31g/dL (FIORAVANTI, 

1999). 
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Os resultados deste estudo discordam parcialmente de alguns autores 

em que os valores encontrados de alfa, beta e gama globulinas foram superiores 

(BARROS FILHO, 1995; SOUZA, 1997; FEITOSA & BIRGEL, 2000; GREGORY 

et al., 2004; SOUZA et al., 2004). Para CANAVESSI et al. (2000), estes valores 

foram maiores para alfa (1,21g/dL) e para gama globulinas (1,18g/dL) e menores 

para beta globulinas (1,20g/dL). O importante é que os valores não foram 

diferentes entre os dois grupos de animais, é provável que estes valores sejam 

normais para a população estudada. 

Considerando-se a estação do ano, houve diferença significativa 

somente para a beta globulina no período das chuvas onde ocorreram valores 

maiores no grupo do Andropogon em relação ao da Brachiaria (Tabela 7). Não foi 

encontrada na literatura explicação para este efeito. 

 
TABELA 7 - Perfil eletroforético de bovinos alimentados com capim andropogon e Brachiaria 

segundo a estação do ano 
 ALFA GLOBULINA (g/dL) BETA GLOBULINA (g/dL) GAMA GLOBULINA (g/dL) 
 Seca Chuva Seca Chuva Seca chuva 
 AND BRA AND BRA AND BRA AND BRA AND BRA AND BRA 

M 1,31Aª 1,31Aª 1,27Aª 1,23Bª 0,87Bª 0,87Aª 0,92Aa 0,87Ab 2,00Ba 2,07Bª 2,26Aª 2,29Aª 
DP 0,38 0,38 0,41 0,39 0,20 0,26 0,17 0,15 0,51 0,51 0,42 0,49 

CV (%) 29,01 29,01 32,28 31,71 22,99 29,89 18,48 17,24 25,50 24,64 18,58 21,40 
N 136 122 182 168 136 122 182 168 136 122 182 168 

RT* 0,31 1,12 0,85 2,40 10,6 0,69 
S 0,38 0,13 0,20 0,008 0,15 0,24 

RT** 0,29 4,64 4,18 1,69 1,09 3,27 
S 0,38 0,000 0,000 0,04 0,14 0,000 

M- valores médios; DP – desvio padrão; N – tamanho da amostra; RT – resultado do teste; S – significância do teste 
*Teste de Wilcoxon. Letras minúsculas iguais na mesma linha mostram valores equivalentes entre os capins, p>0,05. 
**Teste de Wilcoxon. Letras maiúsculas iguais na mesma linha mostram valores equivalentes para o mesmo capim, 
p>0,05. AND= Andropogon; BRA = Brachiaria 
 

Quando se considerou o efeito da estação para cada tipo de capim 

(Tabela 7), foi encontrado padrão de resposta semelhante para os dois grupos 

quanto às dosagens de gama globulina que foram maiores na estação das chuvas 

(p<0,05). Não foi encontrada explicação científica para o ocorrido. 

Quanto à idade dos animais, não houve diferença significativa (p>0,05) 

para os valores de alfa e beta globulinas, já os valores de gama globulinas 

aumentaram significativamente (p<0,05) com o passar da idade para os grupos 

alimentados com Andropogon e Brachiaria respectivamente na idade 1 (1,65 e 

1,81g/dL) e na idade 4 (2,37 e 2,43g/dL). 
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O aumento da fração gama globulina com o aumento da idade e a não 

influência da idade na fração alfa globulina em bovinos da raça Nelore também foi 

encontrado por CANAVESSI et al. (2000). Neste estudo a fração beta globulina, 

não sofreu influência da idade, resultado diferente de CANAVESSI et al. (2000) 

que verificaram o aumento da mesma com o passar da idade. Provavelmente o 

aumento da fração gama globulina com a idade se deva ao progressivo desafio 

sofrido pelo animal a exposição de agentes antigênicos no decorrer da vida.  

Os valores médios de uréia encontrados neste estudo foram de 31,17 

mg/dL e 26,70 mg/dL para os animais alimentados com Andropogon e Brachiaria  

respectivamente, ocorrendo diferença significativa entre os dois grupos de 

bovinos. Apresentando-se superiores aos valores de referência, que são 21,15 ± 

11,55mg/dL (FIORAVANTI, 1999) e próximos aos encontrados por GREGORY et 

al. (2004), que relatam valores de uréia de 28,35 ± 10,94mg/dL em bovinos da 

raça Jersey clinicamente sadios, criados no Estado de São Paulo.  

A elevação dos níveis de uréia nos animais do grupo alimentados com 

capim Andropogon, pode ser justificada, segundo PAES (2005), por diferenças no 

metabolismo. A proteína é a principal fonte de amônia para a síntese de uréia, e a 

taxa de formação da uréia depende do catabolismo das proteínas. Um aumento 

da concentração sérica de uréia reflete uma aceleração do catabolismo protéico 

tanto quanto diminuição da excreção urinária de uréia. Quanto mais proteína na 

dieta, maior conversão em aminoácidos pelo rúmem, maior formação de amônia e 

conversão novamente em uréia. Como os animais alimentados com Andropogon 

receberam alimentação em maior quantidade e qualidade, apresentaram níveis 

maiores de uréia. 

Os valores encontrados de creatinina foram 1,65 mg/dL e 1,58 mg/dL, 

para o grupo do Andropogon e Brachiaria, respectivamente, sendo superiores no 

primeiro. Ambos foram semelhantes aos valores de normalidade 1,72 ± 

0,30mg/dL (FIORAVANTI, 1999) e superiores aos encontrados por GREGORY et 

al. (2004), que foi de 1,35 ± 0,21mg/dL. 

Não houve o efeito da estação do ano sobre os valores de uréia e 

creatinina (Tabela 8), já que mantiveram o mesmo comportamento da análise 

geral, com maiores valores no grupo do Andropogon, tanto na seca como na 

chuva (p<0,01), com exceção da creatinina, no período da seca, que não 
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apresentou diferença significativa entre os dois grupos (>0,05). Quando se avaliou 

a estação do ano dentro de cada grupo, não foi detectada diferença significativa 

(p>0,05) entre seca e chuva para os parâmetros considerados. 
 

TABELA 8 - Valores de uréia e creatinina em bovinos alimentados com capim andropogon e 
Brachaira segundo a estação do ano 

 UREIA (mg/dL) CREATININA (mg/dL) 
 Seca Chuva seca Chuva 
 AND BRA AND BRA AND BRA AND BRA 

M 31,23Aa 25,89Ab 31,11Aa 27,35Ab 1,69Aa 1,64Aa 1,63Aa 1,53Ab 
DP 7,78 11,08 10,99 10,42 0,47 0,49 0,42 0,38 

CV(%) 24,91 42,80 35,33 38,10 27,81 29,88 25,77 24,84 
N 149 133 191 166 102 110 164 167 

RT* 3,90 4,27 0,71 1,68 
S 0,00 0,00 0,24 0,04 

Estatística URÉIA/AND CREATININA/AND URÉIA/BRA CREATININA/BRA 

RT** 0,48 1,01 0,09 1,48 
S 0,32 0,16 0,47 0,07 

M- valores médios; DP – desvio padrão; N – tamanho da amostra; RT – resultado do teste; S – significância do teste 
*Teste de Wilcoxon. Letras minúsculas iguais na mesma linha mostram valores equivalentes entre os capins, p>0,05. 
** Teste de Wilcoxon. Letras maiúsculas iguais na mesma linha mostram valores equivalentes para o mesmo capim, 
p>0,05. AND= Andropogon e BRA = Brachiaria 
 
 

A idade dos animais influenciou os valores de uréia, e ambos os capins 

analisados individualmente mostraram o mesmo padrão de resposta, valores 

crescentes até os animais alcançarem três anos de idade e ao final do período 

nos animais com mais de três anos os valores foram menores que nos animais 

jovens. Sendo nos animais alimentados com Andropogon na idade 1 (27,31 g/dL) 

e na idade 4 (22,89mg/dL) e nos animais alimentados com Brachiaria na idade 1 

(22,72 g/dL) e na idade 4 (14,11mg/dL). 

Estes resultados são semelhantes aos encontrados por GREGORY et 

al. (2004) e BARROS-FILHO (1995) que avaliando a influência dos fatores etários 

sobre os referidos parâmetros, concluíram que os teores séricos de uréia 

aumentam gradativa e significativamente com o evoluir da idade. Entretanto, 

pode-se observar que os animais no primeiro ano de vida apresentaram valores 

maiores de uréia que os animais adultos (p<0,05) para os dois grupos, este fato 

poderia ser explicado segundo PAES, (2005) em que o período de desmame em 
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bovinos Nelore causa elevação dos níveis de uréia nos animais. Mas os menores 

níveis de uréia nos animais da idade 4 não pode ser explicado. 

Com relação aos níveis de creatinina sérica obtido neste estudo, 

observou-se que somente para o grupo alimentado com Andropogon os animais 

jovens apresentaram valores menores (1,59mg/dL) do que aqueles verificados 

nos animais adultos (1,91mg/dL) (p<0,05), sem ocorrer diferença significativa 

quanto à idade para os animais alimentados com Brachiaria. Resultados 

semelhantes foram encontrados por OLTNER & BERGLUND (1983) citado por 

BARROS FILHO (1995) que demonstraram que houve um aumento significativo 

nos valores de creatinina com o avanço da idade. Porém não foram encontradas 

explicações para esta variação na literatura consultada. Segundo PAES, (2005) 

os níveis de creatinina não sofrem influência do desmame. 

 

3.3.3 Correlações entre a bioquímica clínica e o ganho em peso 

Foram avaliadas as correlações dos parâmetros bioquímicos com o 

ganho em peso dos animais em três momentos diferentes, independente do tipo 

de capim ingerido. Quando os animais tinham um ano, dois anos e três anos de 

idade. Os resultados que apresentaram correlações significativas estão descritos 

na tabela 9. Os ganhos em peso foram 7Kg, 126Kg e 216/Kg respectivamente 

para um, dois, e três anos de idade. 

Para os animais na idade de um ano foi observado que somente as 

dosagens de albumina (p<0,05) e hemoglobina (p<0,01) apresentaram correlação 

negativa significativa com o ganho em peso, significando que quando os valores 

de albumina e hemoglobina foram maiores os animais ganharam menos peso. 

Esta aparente contradição pode ser explicada pelo binômio idade-estação do ano. 

Nos animais jovens é esperado valores mais elevados de albumina e 

hemoglobina que nos animais adultos (CANAVESSI, et al., 2000; JAIN, 1993; 

GONÇALVES et al., 2001; NETO, 2004; SILVA, 2005) e segundo HADDAD 

(1999) é comum uma redução no peso dos animais no período seco, que neste 

estudo ocorreu logo após o desmame, período correspondente a época 

analisada. 
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TABELA 9 – Coeficientes de correlação de Spearman (rs) entre o ganho em peso e os parâmetros 
bioquímicos para os animais com um, dois e três anos de idade 

Animais com um ano de idade 
Ganho em peso versus Média N rs P Conclusão 

Albumina (g/dL) 3,07 47 -0,3588 0,0075 Muito significativo 
Concentração hemoglobina (g/dL) 15,24 38 -0,2737 0,0480 Significativo 

Animais com dois anos de idade 
Bilirrubina total (mg/dL) 0,78 43 0,3996 0,0048 Significativo 

Bilirrubina indireta (mg/dL) 0,59 43 0,3183 0,0196 Significativo 
Hematócrito (%) 36 45 0,4395 0,0018 Significativo 

Número de hemácias (X106µ/L) 9,28 41 0,4925 0,0009 Significativo 
Animais com três anos de idade 

Creatinina (mg/dL) 1,84 30 0,4048 0,0146 Significativo 
Hematócrito (%) 40 41 0,2611 0,0493 Significativo 

Concentração hemoglobina (g/dL) 11,81 47 0,2772 0,0300 Significativo 
Colesterol (g/dL) 133 44 0,5594 0,0001 Significativo 

Gama globulina (g/dL) 2,55 41 -0,2691 0,0444 Significativo 
 
Aos dois anos de idade as bilirrubinas indireta e total apresentaram 

uma correlação positiva com o ganho em peso (p<0,05 e p<0,01), 

respectivamente. Estes resultados discordam do estudo de BRUM (2006), que 

não observou correlação entre os valores de bilirrubina e ganho em peso dos 

animais. O hematócrito e o número de hemácias mostraram uma correlação 

positiva altamente significativa com o ganho em peso (p<0,01 e p<0001), 

respectivamente, fato que pode ser explicado pela maior disponibilidade de 

alimentos que ocorre quando o ganho em peso é maior. 

Aos três anos de idade os níveis de colesterol mostraram correlação 

altamente significativa (p<0,001); com o ganho em peso dos animais justamente 

no período que os animais apresentaram o maior ganho em peso fato explicado 

por WARTTIAUX & GRUMMER (2006) e VILELA (2006). Os níveis de hematócrito 

e hemoglobina apresentaram correlação positiva com o ganho em peso (p<0,05), 

do mesmo modo que ocorreu nos animais com um ano de idade, provavelmente 

justificado pela maior disponibilidade de alimentos que ocorre quando o ganho em 

peso é maior. A creatinina também mostrou correlação positiva com o ganho em 

peso, o que se justifica já que segundo OLTNER & BERGLUND (1983) citado por 

BARROS FILHO (1995) os níveis aumentam com o avanço da idade e 

conseqüentemente com o ganho em peso. E pelo fato de acordo com a idade, os 

níveis de creatinina terem sido significativamente maior neste período para estes 
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animais. Os níveis de gama globulinas mostraram correlação negativa com o 

ganho em peso (p<0,05), este resultado pode ser explicado, segundo JAIN (1993) 

em que as gamaglobulinas aumentam com a idade dos animais devido a maior 

exposição a antígenos a que são submetidos. Foi observado que somente as 

dosagens de colesterol e número de hemácias apresentaram uma alta correlação, 

os demais constituintes mostraram uma correlação significativa abaixo de 45%. 

Não foi encontrado neste trabalho correlação da AST e GGT com o 

ganho em peso contrariando os resultados encontrados por FIORAVANTI (1999) 

que verificou correlação negativa altamente significativa com o peso dos animais 

para a AST. Possivelmente a ausência de correlação da AST e GGT com o ganho 

em peso se deva a provável ausência de alteração hepática neste grupo de 

animais, que pode ser concluída pelos demais exames realizados e pela pequena 

variação entre os dois grupos de animais. 

 

3.3.4 Bioquímica clínica e saponina 

Os níveis de saponina protodioscina encontrados neste estudo 

variaram para o capim Brachiaria de 0,03% a 1,09% e no capim Andropogon de 

0,018% a 0,169%. Os valores médios foram superiores no período das chuvas 

para os dois capins sendo de 0,54% e 0,10% para a pastagem de Brachiaria e 

Andropogon respectivamente. Os diferentes níveis de saponina no capim 

Brachiaria revelaram diferenças significativas para os valores de uréia, alfa 

globulina e atividade sérica de AST (Tabela 10).  
 

TABELA 10 – Parâmetros que apresentaram alterações significativas de acordo com os níveis de saponina no 
capim Brachiaria 

Bioquímica Alfa globulina (g/dl) AST (U/L) Uréia (mg/dl) 
Saponina Baixa Média Alta baixa Média Alta Baixa Média Alta 
Média 1,50a 0,98b 1,07b 57,16b 86,31a 60,09b 22,92b 23,13b 37,21a 
Desvio padrão 0,24 0,31 0,46 27,32 31,63 23,70 12,99 12,31 11,22 
N. da amostra 59 59 64 68 66 45 67 62 64 
Resultado do teste* 49,20 32,98 53,02 
Significância p=0,05 = 5,99 e p=0,01 = 9,21 p=0,05 = 5,99 e p=0,01 = 9,21 p=0,05 = 5,99 e p=0,01= 9,21 

*Teste de Kruskal Wallis. Letras minúsculas diferentes na mesma linha indicam resultados não equivalentes,  p<0,05. 

 

Pode ser observado, que os maiores níveis de alfa globulina foram 

encontrados quando o nível de saponina nas pastagens foi mais baixo; que as 
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maiores atividades séricas de AST foram encontradas quando a concentração de 

saponina foi intermediária e os maiores níveis de uréia ocorreram quando a 

concentração de saponina foi alta. Apesar do encontrado, os parâmetros citados 

apresentaram-se dentro dos valores de normalidade para a espécie. 

 
3.3.5 Bioquímica clínica e esporos 

As contagens de esporos variaram de 0 a 50.000 esporos/grama de 

capim, sem diferença significativa entre os dois capins. Os valores médios 

encontrados no período seco foram de 11.667 e 14.445 esporos/g de capim para 

o Andropogon e a Brachiaria respectivamente, e no período das chuvas de 15.315 

e 13.373 esporos/g de capim para o Andropogon e a Brachiaria respectivamente.  

Ocorreram pequenas variações nos parâmetros avaliados 

considerando os níveis de esporos de fungo P. chartarum nas pastagens. Os 

resultados significativos estão descritos na tabela 11. 

 

TABELA 11 - Parâmetros que apresentaram alterações significativas de acordo com os níveis de 
esporos nos capins Brachiaria e Andropogon 

Bioquímica AST ALBUMINA COLESTEROL 
Nível de esporos MÉDIO ALTO ALTO BAIXO 

 AND BRA AND BRA AND BRA AND BRA 
M 55,24b 64,40a 3,23a 3,09b 151,8a 131,5b 132,3a 112,7b 
DP 26 26 0,35 0,29 37,0 38,5 41,3 34,2 

CV(%) 47,07 40,37 10,84 9,39 24,37 29,27 31,21 30,35 
N 49 45 96 87 85 80 158 144 

RT* 1,74 2,92 3,55 3,98 
S 0,04 0,00 0,00 0,00 

* Teste de Wilcoxon. Letras minúsculas diferentes mostram valores não equivalentes, p>0,05. 
AND = Andropogon BRA = Brachiaria 

 

Foi observado que quando o nível de esporos no capim Brachiaria foi 

médio a atividade sérica da AST foi significativamente maior (p<0,05) nos animais 

deste grupo. Entretanto esta diferença significativa não reflete em alterações 

clinicas já que os resultados de AST encontrados estão próximos aos valores de 

referência de 68,77 ± 14,84UI/L (FIORAVANTI, 1999), sendo também 

semelhantes ao estudo de BRUM (2006) que obteve valores médios de 56,11UI/L 

a 75,31UI/L, para bovinos na mesma região avaliada. 
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As dosagens de albumina mostraram-se inferiores no grupo da 

Brachiaria quando comparados ao do Andropogon quando a contagem de 

esporos foi alta (P<0,01). O mesmo ocorreu com as dosagens de colesterol na 

alta e baixa contagem (P<0,001), provavelmente o tipo de capim é que foi 

responsável pela diferença e não a quantidade de esporos nas pastagens. 

Novamente os resultados são semelhantes ao valor de referência estabelecido 

por FIORAVANTI (1999), confirmando a ausência de alterações clínicas 

sugestivas de enfermidade hepática. 

 

 

3.4 CONCLUSÕES 
 

1. Os bovinos alimentados com Brachiaria e Andropogon apresentaram perfil 

hematológico e de função hepática semelhantes. 

2. Ao longo do período experimental, independente do tipo de capim ingerido 

pelos bovinos, ocorreu um aumento da AST, GGT e bilirrubinas, indicando 

presença de alteração hepática crônica. 

3. Os parâmetros que se mostraram significativamente maiores nos animais 

alimentados com Andropogon foram: hematócrito, colesterol, uréia e 

creatinina. 
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CAPÍTULO 4 
 

BOVINOS ALIMENTADOS COM CAPIM BRACHIARIA E ANDROPOGON: 
ALTERAÇÕES HISTOLÓGICAS DO FÍGADO E LINFONODOS 

 

 

RESUMO 
Diversos trabalhos relatam a presença de alterações hepáticas em ruminantes 

alimentados com Brachiaria spp, em casos espontâneos e/ou induzidos de 

fotossensibilização hepatógena. O objetivo deste trabalho foi verificar se o tipo de 

capim ingerido produz alteração microscópica no fígado de bovinos. Foi 

caracterizada a lesão hepática; quantificados e localizados os macrófagos 

espumosos no fígado e linfonodos, correlacionando as alterações com o peso dos 

animais. Foram avaliados 40 bovinos de Jataí-GO, divididos em dois grupos de 20 

animais mantidos, respectivamente em pastagem de Brachiaria e Andropogon. No 

frígorifico, foram colhidos de cada animal fragmentos de fígado, linfonodo 

mesentérico e pré-escapular. Os animais alimentados com Brachiaria 

apresentaram maior número de macrófagos espumosos no fígado e linfonodo 

mesentérico. Houve correlação negativa entre o número de macrófagos 

espumosos com o peso dos animais para os dois grupos. A localização dos 

macrófagos espumosos apresentou-se com valores maiores na zona 3, seguida 

da zona 2 do ácino hepático. Nos linfonodos mesentéricos as maiores 

concentrações foram na zona cortical seguida pela paracortical. Os linfonodos 

mesentéricos apresentaram maior número de células espumosas que o fígado. 
Os resultados histológicos mostraram alterações significativas, indicando 

presença de alterações hepáticas degenerativas e inflamatórias independente do 

tipo de capim ingerido pelos bovinos. 

 

Palavras-chave: Colangiohepatite, esporidesmina, gramineas tropicais, 

macrófagos espumosos, saponinas 
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ABSTRACT 
 

BOVINE CATTLE FED WITH ANDROPOGON AND BRACHIARIA GRASS: 
HISTOLOGICAL ALTERATIONS OF LIVER AND LYMPH NODES 

 

There is great amount of research in Brazil which describes the hepatic alterations 

found in bovine and ovine cattle which are fed with Brachiaria spp grass, in both 

spontaneous and/or induced cases of hepatogenous photosensitivity. As the 

ethiopathogeny of this disease has undergone constant debate, the aim of this 

study was to verify whether the type of digested grass produces microscopic 

alterations in the liver of bovine cattle. The histological analysis aimed to 

characterize the hepatic injury, quantify and locate foamy macrophages in the liver 

and mesenteric and scapular lymph nodes, as well as correlate the changes with 

the weight gain. The animals used in this research came from a farm in Jataí – 

GO, where 40 bovine animals were evaluated after being divided into two groups 

of 20. They were kept, from weaning to slaughter, in Brachiaria or Andropogon 

pastures. In the commercial slaughterhouse, fragments of liver and mesenteric 

and scapular lymph nodes were harvested. Results revealed that, in both groups, 

macro and microvacuolar degeneration was predominant in the periacinar region. 

The animals fed Brachiaria grass revealed a greater amount of foamy 

macrophages in the hepatic parenchyma and in the mesenteric lymph node. There 

was a negative correlation between the number of foamy macrophages in the liver 

and in mesenteric lymph nodes with the animals’ weight gain, regardless of the 

type of ingested grass. The predominant location of the foamy macrophages, in 

the liver ofthe animals of was in zone 3, followed by zone 2. As far as the 

mesenteric lymph nodes were concerned, the highest macrophage concentrations 

were found in the cortical zone, followed by the paracortical zone, whereas the 

numbers in the medular region were very inferior. The mesenteric lymph nodes 

presented a higher amount of foam cells than the liver. It was concluded that 

bovines fed with Brachiaria and Andropogon grasses revealed significant 

histopathological alterations of an inflammatory and degenerate type, that interfere 

negatively in weight gain. 

Keywords: Colangiohepatitis, foamy cells, Nelore, sporidesmin, saponins, tropical 

grasses 



4.1 INTRODUÇÃO 
 

No Brasil, casos espontâneos e/ou induzidos de fotossensibilização 

hepatógena ou simplesmente alterações hepáticas em bovinos clinicamente 

sadios vem sendo relatados em bovinos alimentados com capim Brachiaria ssp 

(MEAGHER et al., 1996; LEMOS et al., 1996; FIORAVANTI, 1999) e ovinos 

(LEMOS et al., 1996; CRUZ et al., 2001; DRIEMEIER et al., 2002; BRUM, 2006). 

Existe grande discussão a respeito da etiologia destas alterações, com duas 

prováveis causas em estudo. A primeira é a esporidesminotoxicose, intoxicação 

causada pela micotoxina esporidesmina, produzida pelo fungo Pithomyces 

chartarum (FAGLIARI, 1990). A outra seria a evidência de que glicosídeos 

denominados sapogeninas esteróides presentes nessas gramíneas estariam 

primariamente envolvidas (KELLERMAN et al., 1991; MILES, 1993; ABDULLAH et 

al., 1992). 

A incriminação da micotoxina esporidesmina, produzida por P. 

chartarum, como causadora de fotossensibilização na América do Sul não tem 

sido confirmada em algumas situações (SMITH & MILES, 1993, MEAGHER et al., 

1996). A ausência de esporidesmina dos isolados de P. chartarum de surtos de 

fotossensibilização aliado à baixa contagem destes esporos indica um papel 

importante das sapogeninas na obstrução biliar como causa de 

fotossensibilização (MEAGHER et al., 1996). 

Vários estudos sobre fotossensibilização hepatógena associada à 

ingestão de capim Brachiaria em ruminantes vem sendo realizados e todos 

mostram o mesmo padrão de alterações histológicas. Um dos mais importantes 

achados seria a infiltração focal de macrófagos com citoplasma espumoso em 

fígado e linfonodos de bovinos e ovinos mantidos em pastagens onde 

predominam este capim (LEME et al., 1988, SILVA, 1989; DRIEMEIER et al., 

1996; DRIEMEIER et al., 1998, DRIEMEIER et al., 1999; FIORAVANTI, 1999; 

CRUZ et al., 2001; GOMAR, 2002; BRUM, 2006). 

Segundo FIORAVANTI (1999), que avaliou as alterações hepáticas em 

bovinos clinicamente sadios alimentados com Brachiaria, a quantidade de 

macrófagos espumosos é tão significativa que ocorre substituição de extensão 

apreciável de parênquima hepático por granulomas. Essas células aparecem de 
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forma isolada ou em grandes aglomerados, caracterizando uma inflamação 

crônica do tipo granulomatosa. Outros achados histológicos importantes são 

proliferação de ductos biliares e infiltração de linfócitos e macrófagos na tríade 

portal (FIORAVANTI, 1999; CRUZ, 2001; GOMAR, 2002). A degeneração 

microvacuolar ou macrovacuolar está presente na grande maioria dos animais e 

vem sendo considerada como um achado inespecífico sem prejuízos a saúde do 

animal (FIORAVANTI, 1999). 

Bovinos clinicamente sadios, mantidos em pastagem de Brachiaria sp, 

podem ser portadores de lesões em linfonodos mesentéricos como descreveu 

DRIEMEIER, (1998); GOMAR, (2002) e FIORAVANTI et al. (2003), onde a 

principal alteração é a presença de macrófagos espumosos em 100% dos 

linfonodos e, na maioria das vezes, em maior número que no fígado. 

O conhecimento da avaliação histológica do fígado de bovinos 

pastando em capim Brachiaria é relevante, pois é provável que, devido à 

extensão do comprometimento hepático e das alterações de suas funções, ocorra 

perda de peso ou de ganho de peso dos bovinos, mesmo diante de ausência de 

sinais clínicos (FIORAVANTI, 1999; CAZES, 2004). 

Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de verificar se o tipo de 

capim ingerido produz alteração microscópica no fígado de bovinos. A análise 

histológica teve por finalidade caracterizar a lesão hepática, quantificar e localizar 

os macrófagos espumosos no fígado e linfonodo mesentérico e pré-escapular e, 

finalmente, correlacionar as alterações com o peso dos animais. 

 

 

4.2 MATERIAL E MÉTODOS 
 

4.2.1 Animais e delineamento experimental 

Os animais utilizados foram provenientes de uma propriedade rural, 

situada no município de Jataí-GO, que possui dois tipos de capins, onde foram 

avaliados 40 bovinos, Nelore, machos, divididos em dois grupos de 20 animais. 

Os animais do grupo 1 e 2 foram mantidos, do desmame até o abate, 

respectivamente em pastagem de Brachiaria e Andropogon. Do nascimento ao 

desmame os animais foram mantidos nos dois tipos de capins. A pesagem 
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individual foi realizada no dia do abate e os animais foram enviados ao Frigorífico 

Margem em Rio Verde-GO. 

 

4.2.2 Colheita e processamento das amostras 

Após o abate foram colhidos, de cada animal, fragmentos de fígado, 

linfonodo mesentérico e linfonodo pré-escapular. As amostras foram fixadas em 

formalina a 10% tamponada, recortados 24 horas após a colheita, quando o 

fixador foi trocado. Os fragmentos aí permaneceram por mais 24 horas, para 

completar a fixação, em seguida, após lavagem em água corrente, foram 

transferidos para unicassetes, onde permaneceram estocados em álcool a 70%. 

As amostras foram processadas de acordo com o método convencional 

de histopatologia e os fragmentos foram corados inicialmente para triagem pela 

técnica da hematoxilina e eosina, descrita por Luna (1968). As amostras que 

apresentaram alterações histológicas foram submetidas à coloração de Tricrômio 

de Masson e Mallory para verificar presença de fibras colágenas (SCHEVER & 

LEFKOWITCH, 1994). A de retículo-reticulina (Laboratório de Rotina Histológica 

do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina da UNESP – Campus 

de Botucatu) para evidenciar as fibras reticulares e, consequentemente, as 

alterações estruturais (Schever & Lefkowitch, 1994). A Calleja com permanganato 

(Laboratório de Rotina Histológica do Departamento de Patologia da Faculdade 

de Medicina da UNESP – Campus de Botucatu) para evidenciar as fibras 

elásticas e distinguir colapsos recentes de fibroses antigas (Schever & Lefkowitch, 

1994). 

 

4.2.3 Critérios para a avaliação histopatológica do fígado 

Foram adaptados os critérios adotados por FIORAVANTI (1999). Fez-

se uso da definição proposta por RAPAPPORT (1973), onde o ácino hepático é 

dividido em 3 zonas (Zona 1, 2 e 3). As lesões localizadas de acordo com a zona 

de Rapapport foram caracterizadas quanto ao tipo de alteração (degenerativa e 

inflamatória), classificadas quanto à extensão (em focal, multifocal e difusa), 

quanto à intensidade da alteração inflamatória (grau I e grau II). A presença de 

macrófagos espumosos no fígado e linfonodos dos bovinos foi quantificada 

considerando-se a localização no órgão. 
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De acordo com a ocorrência de células espumosas no fígado dos 

bovinos, foi determinado um escore para a presença de macrófagos espumosos, 

considerando-se o valor médio encontrado de 770 células espumosas. Como a 

presença de alterações no espaço porta também foi variável, foi considerada 

alteração inflamatória de grau I as amostras que apresentaram pequena 

intensidade de infiltrado periductal podendo ser acompanhados de até 770 

macrófagos espumosos no parênquima hepático. Foi considerada alteração 

inflamatória de grau II aquelas que apresentaram colangiohepatite com fibrose do 

espaço porta, proliferação de ductos biliares e infiltrado periductal, sendo 

obrigatoriamente acompanhada de mais de 770 células espumosas no 

parênquima hepático. 

A avaliação histopatológica dos linfonodos mesentérico e pré-

escapular foi realizada por meio de contagem e a distribuição dos macrófagos 

espumosos (zona cortical, paracortical e medular). O linfonodo mesentérico de 

um bovino alimentado com capim Brachiaria foi perdido no processamento. 

 
4.2.4 Análise estatística 

Para o estudo dos dados histológicos que produziram resposta de 

caráter qualitativo, representando uma resposta de natureza categórica (escores) 

foi utilizado o estudo da dispersão de freqüência χ2. Para analisar as respostas 

histopatológicas foram realizados testes não paramétricos de Wilcoxon e Kruskal-

Wallis. As prováveis associações entre as variáveis foram verificadas pelo 

coeficiente de Spearman para correlação entre as ordenações. 

 

 

4.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

4.3.1 Alterações hepáticas degenerativas 

Neste estudo foi encontrada degeneração macrovacuolar, que se 

apresentou de forma focal e com baixa intensidade nos dois grupos de animais, 

na ordem de 25% (5/20) para os animais do Andropogon e 40% (8/20) para os da 

Brachiaria, valores superiores quando comparados com os resultados de 
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FIORAVANTI et al. (2003) que encontraram degeneração macrovacuolar em 

3,3% de animais alimentados com Brachiaria. 

A degeneração microvacuolar esteve presente em 100% dos animais 

do grupo da Brachiaria e em 95% dos animais do grupo do Andropogon. 

Resultados semelhantes foram relatados por GOMAR (2002) e FIORAVANTI et al 

(2003) onde em 100% dos bovinos alimentados com capim Brachiaria ocorreu 

degeneração microvacuolar. Embora os dois grupos tenham apresentado a 

alteração, o grupo do capim Brachiaria apresentou um grau maior de 

degeneração micro e macrovacuolar. Esses achados são inespecíficos e a 

localização predominante da degeneração microvacuolar foi na região periacinar 

e do tipo difusa. Esses resultados foram semelhantes aos de FIORAVANTI, 

(1999). 

 
4.3.2 Alterações hepáticas inflamatórias 

Foram observados três padrões de alterações inflamatórias. O primeiro 

consistiu em infiltrado inflamatório focal de células mononucleares no parênquima; 

o segundo em acúmulo de macrófagos espumosos, em forma de células isoladas 

ou aglomerados de células no parênquima hepático, apresentando um padrão 

zonal; e o terceiro como infiltrado de células mononucleares no espaço porta 

(Figura 1). 

 

 
FIGURA 1- Fotomicrografia de fígado de bovino. (A) Macrófagos espumosos no espaço porta 

(seta contínua) e infiltrado mononuclear periductal (seta interrompida). HE, 250X. (B) 
colangiohepatite, infiltrado periductal (seta contínua) e proliferação de ductos biliares 
(seta interrompida). HE, 250X 
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Neste estudo, as células inflamatórias mononucleares estiveram 

localizadas preferencialmente no local da chegada do sangue (espaço porta), com 

pequenos e raros infiltrados no parênquima. A mais expressiva resposta 

inflamatória encontrada nos animais foi a do tipo granulomatosa, localizada 

pricipalmente no parênquima hepático, que se apresentou conforme a descrição 

de RINGLER (2000), formada preferencialmente (mas não exclusivamente) por 

macrófagos que se apresentavam organizados ou agregados em coleções ou 

folhetos bastante compactados. 

Na tabela 1 está descrito a freqüência, segundo a intensidade em 

animais com reação inflamatória no espaço porta. 

 

TABELA 1 – Freqüência de casos segundo a intensidade da alteração inflamatória no espaço porta 
Reação inflamatória no espaço porta Animais 

Grau II Grau I  
Total 

Andropogon 5 15 20 
Brachiaria 1 19 20 

Total 6 34 40 
X2 da tabela acima: 3,14; não significativo para p>0,05 
 

Não ocorreu diferença significativa (p>0,05) entre os dois grupos quanto 

à intensidade da reação inflamatória no espaço porta. Entretanto, os animais do 

grupo do Andropogon apresentaram reação mais acentuada. A ocorrência de 

infiltrado de células inflamatórias principalmente de mononucleares no espaço 

porta na região periductal e ocasionalmente no parênquima hepático também foi 

observada por FIORAVANTI (1999); CRUZ (2001); SCHILD (2001) e GOMAR 

(2002). ALESSI et al. (1994) descrevem que infiltrado de células inflamatórias, na 

maioria das vezes mononucleares, tem sido identificado em animais com a forma 

subclínica da intoxicação por esporidesmina ocorrendo em 50% dos animais 

avaliados. Neste estudo Infiltrado de células mononucleares no parênquima foi 

observado nos dois grupos de animais com a mesma porcentagem de ocorrência 

de 35% (7/20). Em todos os casos a distribuição foi focal, em um ou dois pontos 

isolados. 

Foram consideradas alterações sugestivas de esporodesminotoxicose 

os achados histopatológicos que caracterizaram uma colangiohepatite, ou seja, 
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presença de aumento de tecido conjuntivo no espaço porta (Figura 2) e infiltrado 

inflamatório mononuclear restrito ao espaço porta acompanhado de proliferação 

de ductos biliares (Figura 3). 

 

 

FIGURA 2 – Fotomicrografia de fígado de bovino. (a e b) fibras reticulares (setas) e proliferação de 
tecido conjuntivo no espaço porta. Tricômio de Masson, 250X 

 

 

FIGURA 3- Fotomicrografia de fígado de bovino. (a) Presença de proliferação de ducto biliar (setas 
contínuas) e colangiohepatite (seta interrompida) no espaço porta. HE, 250X. (b) 
espaço porta com proliferação ductal (setas contínuas) 

 

A presença de tecido conjuntivo no espaço porta, um dos indicativos de 

colangiohepatite ocorreu em 20% e 50% dos animais do grupo Andropogon e 

Brachiaria, respectivamente, sendo a diferença (p<0,05) significativa (Tabela 2). 

FIORAVANTI et al. (2003) encontraram a mesma alteração em 39% dos animais 

alimentados com Brachiaria. Como a formação de tecido conjuntivo indica o 
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processo de reparo de uma reação inflamatória (RINGLER, 2000) esses animais 

provavelmente sofreram uma agressão que foi ou está sendo solucionada. 

 
TABELA 2 – Freqüência de casos segundo a proliferação de tecido conjuntivo no espaço porta 

Proliferação de tecido conjuntivo no espaço porta Animais 
Sim Não 

Total 

Andropogon 4 16 20 
Brachiaria 10 10 20 

Total 14 26 40 
X2 da tabela acima: 3,95; significativo para p<0,05 

 

Com relação à presença de infiltrado mononuclear periductal, não 

houve diferença significativa entre os dois grupos (p>0,05) onde 55% e 65% dos 

animais alimentados com Andropogom e Brachiaria respectivamente, 

apresentaram a alteração (Tabela 3). FIORAVANTI et al. (2003) encontraram 

colangiohepatite em freqüência aproximada (57,4%) em bovinos alimentados com 

Brachiaria. 

 

TABELA 3 – Freqüência de casos segundo a presença de infiltrado periductal no espaço porta 
Infiltrado periductal Animais 

Sim Não 
Total 

Andropogon 11 9 20 
Brachiaria 13 7 20 

Total 24 16 40 
X2 da tabela acima: 0,45; não significativo para p>0,05 
 

Na tabela 4 pode ser observado que a freqüência de animais com 

proliferação de ductos biliares foi de 45% para os animais do grupo do 

Andropogon e 35% para os animais do grupo da Brachiaria, sem diferença 

significativa (p>0,05) entre os grupos. O mecanismo da proliferação ductal ainda 

não está totalmente esclarecido e as explicações encontradas são associadas à 

presença de colestase. Segundo SANTOS (2006), o aumento do número de 

ductos biliares em ratos está associada à dieta com gordura devido ao estresse 

oxidativo causado pela gordura saturada. Em animais com colestase, a ativação 

do fator nuclear kappa B (NF-kappaB) ocorreria por ação de espécies reativas 

de oxigênio (peróxido de hidrogênio). O NF-kappaB estimularia a transcrição dos 
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genes do TNF que por sua vez estimularia a proliferação ductal. Neste estudo a 

proliferação de ductos biliares ocorreu em baixa intensidade e não estava 

associada a colestase, uma vez que nos bovinos com a alteração não foi 

verificado deposição de bilirrubina no parênquima hepático e nos ductos biliares. 

 

TABELA 4 – Freqüência de casos segundo a proliferação de ductos biliares no espaço porta 
Proliferação de ductos biliares no espaço porta Animais 

Sim Não 
Total 

Andropogon 9 11 20 
Brachiaria 7 13 20 

Total 16 24 40 
X2 da tabela acima: 0,41; não significativo para p>0,05 
 

Uma série de insultos ao fígado pode resultar na proliferação de novos 

ductos biliares no âmbito das áreas portais. Não se conhece o mecanismo 

responsável por esta proliferação. A origem das células que formam estas 

estruturas é incerta, embora tenham sido propostos o epitélio do ducto biliar, 

colangíolos e hepatócitos (CARLTON & McGAVIN, 1998). É evidenciada a 

proliferação dos ductos biliares nos animais devido à ingestão de diversos tipos 

de plantas como Brachiaria spp (FIORAVANTI, 1999; CRUZ, 2001; GOMAR, 

2002), Myoporum laetum (RAPOSO et al., 2003), de Senecio brasilienses ou S. 

oxyphyllus (GAVA & BARROS, 1997; ILHA et al., 2001), Crotalaria spectabilis 

(febaceae) (SOUZA et al.,1997). 

Avaliando-se as alterações em conjunto, encontrou-se 65% (13/20) dos 

animais com alterações sugestivas de esporodesminotoxicose para o grupo do 

Andropogon e 70% (14/20) dos animais do grupo da Brachiaria. A tabela 5 mostra 

ausência de diferença significativa (p>0,05) entre os dois grupos estudados. 

 
TABELA 5 – Freqüência de casos sugestivos de esporidesminotoxicose 

Animais com presença de uma das alterações 
sugestivas de esporidesminotoxicose Animais 

Sim Não 
Total 

Andropogon 13 7 20 
Brachiaria 14 6 20 

Total 27 13 40 
X2 da tabela acima: 0,11; não significativo para p>0,05 
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Neste estudo a colangiohepatite foi encontrada isoladamente ou 

acompanhada de outras alterações. A mais freqüente foi a reação inflamatória 

granulomatosa zonal, caracterizada pelo acúmulo de macrófagos espumosos, sob 

a forma de células isoladas ou aglomerados, no parênquima hepático. Moderada 

a severa fibroplasia portal e proliferação dos ductos biliares, em alguns 

momentos, estiveram presentes. Estes resultados também foram relatados por 

LACHLAN & CULLEN (1990); LOW et al. (1993); HANSEN et al. (1994); 

FIORAVANTI (1999); GOMAR, (2002) e FIORAVANTI et al. (2003). 

Foi observado no fígado dos bovinos abatidos, grande número de 

macrófagos espumosos, que segundo descrição de COTRAN et al. (1999) são 

células de citoplasma abundante, com inúmeros vacúolos pequenos de lipídios, 

dando ao citoplasma a aparência de espuma. Para DRIEMEIER et al. (1999) seu 

aparecimento no fígado de bovinos coincide com a introdução de Brachiaria spp 

como pastagem principal no Brasil. A presença de células com citoplasma 

espumoso no fígado de bovinos e ovinos alimentados com Brachiaria spp. tem 

sido descrita por diversos autores (SILVA, 1989, LEMOS et al., 1996, DRIEMEIER 

et al., 1998, DRIEMEIER et al., 1999, FIORAVANTI,1999; CRUZ, 2001; GOMAR, 

2002; FIORAVANTI et al., 2003). 

Os macrófagos espumosos encontrados neste estudo, mostraram na 

coloração HE, como uma célula grande, com citoplasma abundante, levemente 

basofílico, de aspecto espumoso, na maioria das vezes multinucleadas, com os 

núcleos na periferia e de limites celulares imprecisos, como descreveu 

FIORAVANTI (1999). A reação inflamatória é do tipo granulomatosa, onde os 

macrófagos apresentaram-se sob forma de aglomerados, por vezes fusionados 

em células gigantes multinucleadas, distribuídas no parênquima semelhante ao 

que é descrito por RINGLER (2000). A localização das células espumosas foi 

predominantemente nas proximidades das veias terminais hepáticas (Figura 4) 

semelhante ao descrito por FIORAVANTI (1999) e FIORAVANTI et al. (2003). 
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FIGURA 4 - Fotomicrografia de fígado de bovino. (a) substituição de extensa área do parênquima 

por aglomerados de macrófagos espumosos (setas contínuas) entremeado com fibras 
reticulares (seta interrompida). Tricrômio de Massom. 250X. (b) aglomerado de 
macrófagos espumosos (setas contínuas) na região periacinar próximo à veia terminal 
hepática. Tricrômio de Masson, 250X 

 

Neste trabalho foram encontrados macrófagos espumosos em 55% dos 

animais do grupo do Andropogon e 100% dos animais da Brachiaria. Em outros 

estudos, os macrófagos espumosos ocorreram em 52,2% (SILVA, 1989), em 

67,57% (FIORAVANTI, 1999), em 100% (GOMAR, 2002) e em 63% 

(FIORAVANTI et al., 2003) dos bovinos alimentados com capim Brachiaria. 

O aparecimento de células espumosas no fígado sugere cronologia 

caracterizada inicialmente como células isoladas e jovens, que evoluíram para 

conjuntos de células hipertróficas maduras e, finalmente, deram origem a 

granulomas bem formados. Evolução similar foi relatada por GOLDNER & 

ADAMS (1977); SILVA (1989) e FIORAVANTI (1999). Foi observado que nos 

animais com menor número de macrófagos espumosos, a maioria das células 

encontrava-se isoladas ou em pequenos aglomerados de até cinco células. Nos 

animais com contagem elevada ocorreu o predomínio de grandes aglomerados de 

mais de 50 macrófagos, comprometendo grandes extensões do parênquima 

hepático e caracterizando uma inflamação crônica do tipo granulomatosa, sendo 

semelhante aos achados de FIORAVANTI (1999). A localização dos macrófagos 

espumosos foi predominantemente na região periacinar (zona 3 do ácino 

hepático), seguida pela mediozonal (zona 2) e centroacinar (zona 1), conforme 

pode ser visto na tabela 6. Esta mesma distribuição foi observada por SILVA 
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(1989); DRIEMEIER et al. (1998); DRIEMEIER et al. (1999); FIORAVANTI (1999) 

e SCHILD (2001). 

 

TABELA 6 – Quantidade de macrófagos espumosos presentes em cada uma das zonas do ácino 
hepático de bovinos abatidos alimentados com capim Andropogon ou Brachiaria 

Número total de macrófagos espumosos Animais 
Zona 1 Zona 2 Zona 3 Espaço porta Total 

Andropogon (n=20) 132BC**a* 2.340ABa   8.358Ab         0Cb 10.830b 
Brachiaria (n=20) 735Ba 4.874Aª 14.040Aa 450Bª 20.099ª 

Total 867 7.214 22.398 450 30.929 
*Teste de Wilcoxon. Letras minúsculas iguais na mesma coluna indicam valores equivalentes, p>0,05. 
**Teste de Kruskal Wallis. Letras maiúsculas diferentes na mesma linha indicam valores não equivalentes, p<0,05. 

 
Houve diferença significativa (p<0,05) quanto ao número de macrófagos 

espumosos no fígado entre os dois grupos avaliados, sendo maior no grupo da 

Brachiaria. O padrão de distribuição das células ocorreu de forma similar para os 

dois grupos (maior quantidade de células na zona 3, seguidas pelas zonas 2 e 1), 

sendo detectado diferença significativa (p<0,01) com valores superiores no grupo 

da Brachiaria na zona 3 do ácino hepático. 

Ainda na tabela 6, foram avaliados e comparados os números de 

macrófagos espumosos para cada grupo. Nos animais alimentados com 

Andropogon, a quantidade de células com citoplasma espumoso não se 

diferençou significativamente (p>0,05) entre as zonas 2 e 3 e entre as zonas 1 e 

2, a diferença só foi significativa entre as zonas 3 e a zona 1 e entre a zona 3 e o 

espaço porta e entre a zona 2 e o espaço porta. Para o grupo de animais 

alimentados com Brachiaria, não houve diferença significativa (p>0,05) entre as 

zonas 2 e 3, e entre a zona 1 e o espaço porta, mas as zonas 2 e 3 apresentaram 

valores maiores significativamente (p<0,05) que a zona 1 e o espaço porta. 

Este padrão de distribuição zonal de macrófagos com citoplasma 

espumoso no fígado é explicado quando se avalia o parênquima hepático sob o 

conceito de ácino hepático (RAPPAPORT, 1973) considerando que as lesões têm 

uma distribuição zonal que varia com a atividade metabólica dos hepatócitos. A 

ocorrência de maior números de células espumosas na zona 3 pode ser atribuída 

ao fato de ser nesta região, mais próxima às veias hepáticas terminais, que 

localizam-se a maioria das enzimas que participam de biotransformação (NADPH 

citocromo P450-redutase), conforme relatado por TOMMASO & JORGE (2006). E 
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como salienta TEUSTSCH et al. (1998), a interpretação do padrão de localização 

das lesões está correlacionada à distribuição das enzimas e outras substâncias, 

de modo que pequenas alterações nos hepatócitos da zona 1, podem 

desencadear extensas alterações naqueles localizados no final dos sinusoídes 

(zona 3) como o que foi encontrado neste estudo. 

Ao contrário do que foi verificado por DRIEMEIER (1999), foram 

encontrados macrófagos de citoplasma espumoso em bovinos que não ingeriram 

Brachiaria sp, o que indica a necessidade de reavaliar a relação entre a sua 

presença e a ingestão desta gramínea. 

 

4.3.3 Macrófagos espumosos nos linfonodos 

Foi avaliada a quantidade de células com citoplasma espumoso no 

linfonodo mesentério (Figura 5), dos 39 animais avaliados, 5,1% (2/39) 

apresentou ausência de células, 10,2% (4/39) dos animais apresentaram de uma 

a 100 células espumosas, 43,6% (17/39) dos animais apresentaram de 100 a 

1.400 células e 41,02% (16/39) dos animais mostraram mais de 1.400 células 

com citoplasma espumoso. 

Os macrófagos espumosos em cortes histológicos de linfonodo 

mesentérico foram quantificados e os resultados estão descritas na tabela 7, em 

seus valores totais. 

 

TABELA 7 – Quantidade de macrófagos espumosos presentes em cada uma das zonas do 
linfonodo mesentérico de bovinos abatidos alimentados com capim Andropogon ou 
Brachiaria 

Número total de macrófagos espumosos Animais Zona cortical Zona paracortical Zona medular Total 
Andropogon (20) 12.060 A**b* 5.647ABb 2.512Bª 20.219b 
Brachiaria (19) 26.056Aª 7.691Bª 3.439Bª 37.186ª 

Total 38.116 13.338 5.951 57.405 
*Teste de Wilcoxon. Letras minúsculas iguais na mesma coluna indicam valores equivalentes, p>0,05. 
**Teste de Kruskal Wallis. Letras maiúsculas diferentes na mesma linha indicam valores não equivalentes, p<0,05. 
 

Houve diferença significativa quanto ao número de macrófagos 

espumosos nos linfonodos mesentéricos entre os dois grupos avaliados, sendo 

maior no grupo da Brachiaria (p<0,01). A distribuição das células ocorreu da 

mesma forma para os dois grupos, sendo detectada diferença significativa com 
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valores superiores no grupo da Brachiaria nas zonas cortical e paracortical dos 

linfonodos mesentéricos (p<0,01 e p<0,05 respectivamente). Não ocorreu 

diferença significativa (p>0,05) entre os grupos quanto à quantidade de células na 

região medular. Quando considerado os valores dentro de cada grupo, no 

Andropogon só ocorreu diferença na distribuição zonal do número de macrófagos 

espumosos entre as zonas cortical e medular, sendo a zona paracortical 

indiferenciada das zonas cortical e medular. Para os animais alimentados com 

capim Brachiaria, a zona cortical mostrou valores de macrófagos espumosos 

estatisticamente maiores que a zona paracortical e medular, e as duas últimas 

não se diferenciaram estatisticamente. 

 

 

FIGURA 5 – Fotomicrografia de linfonodo mesentérico de bovino. (a) presença de aglomerados de 
macrófagos espumosos (setas contínuas) na região cortical. Triocrômio de Masson, 
250X. (b) presença de macrófagos espumosos (setas contínuas) na região medular. 
HE, 250X. (c e d) pequenos e grandes aglomerados de macrófagos espumosos (setas 
contínuas) na região cortical. HE. 250X 
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Estes resultados mostram que bovinos clinicamente sadios mantidos 

em pastagem de Brachiaria sp podem ser portadores de lesões em linfonodos 

mesentéricos como descreveram DRIEMEIER, (1998); GOMAR, (2002) e 

FIORAVANTI et al. (2003). O presente estudo encontrou macrófagos espumosos 

no linfonodo mesentérico de 80% dos animais do grupo Andropogon e 95% dos 

animais da Brachiaria, estes resultados aproximam-se dos encontrados por 

GOMAR (2002) e FIORAVANTI et al. (2003), que descreveram que 100% dos 

bovinos alimentados com Brachiaria apresentaram macrófagos com citoplasma 

espumoso no linfonodo mesentérico. 

Segundo JUNQUEIRA & CARNEIRO (2004), os macrófagos podem ser 

encontrados nas três zonas do linfonodo, sendo predominantes na zona medular, 

podendo penetrar nos seios da região cortical. A ocorrência de maior número de 

macrófagos espumosos na região cortical provavelmente deveu-se ao fato da 

circulação linfática ser unidirecional, onde os vasos aferentes que vem do 

intestino entram pela curvatura maior, através da cápsula (região cortical) e a 

infiltração da linfa prossegue através dos seios e nódulos até confluir em um único 

vaso eferente que sai pela curvatura menor no hilo, na região medular. Portanto a 

chegada de moléculas a serem fagocitadas no linfonodo é pela região cortical, 

provavelmente onde grande parte delas poderão ser fagocitadas (BANKS, 1992; 

JUNQUEIRA & CARNEIRO, 2004; LEAL, 2006; ANKE, 2006; WAFAE, 2006). 

Pode-se observar na tabela 8, que os infiltrados de células espumosas 

foram sempre maiores em número e extensão nos linfonodos mesentéricos do 

que no parênquima hepático, achado também descrito por DRIEMEIER et al. 

(1998). 

 

TABELA 8 – Quantidade de macrófagos espumosos totais presentes no linfonodo mesentérico e 
no fígado de bovinos abatidos alimentados com capim Andropogon ou Brachiaria 

Número total de macrófagos espumosos Animais 
Andropogon Brachiaria Total 

Fígado 10.830 B**b* 20.099Bª 30.929B 
Linfonodo mesentérico 20.219Ab 37.186Aª 57.405A 

Total 31.049 57.285 88.334 
*Teste de Wilcoxon. Letras minúsculas diferentes na mesma linha indicam valores não equivalentes, p>0,05. 
**Teste de Kruskal Wallis. Letras maiúsculas diferentes na mesma coluna indicam valores não equivalentes, p<0,05. 
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Provavelmente, o que está dentro dos macrófagos espumosos é 

gordura. Nesta perspectiva, a maior ocorrência de macrófagos espumosos nos 

linfonodos em relação ao fígado, poderia ser explicada pelo fato de que, segundo 

BALESTRO (2002) e SILVA (2002), como os vasos linfáticos têm porosidade 

maior que os vasos sanguíneos, as macromoléculas de gordura, capturadas no 

intestino, aproveitariam este caminho para chegarem até o fígado, já que a 

absorção intestinal de lipídeos é exclusivamente linfática, sendo, portanto 

carreadas por proteínas (globulinas e albumina) para tornarem-se hidrossolúveis. 

Segundo os mesmos autores, como uma das funções do sistema linfático é a 

filtração do sangue, parte deste excesso de gordura ficaria retido no linfonodo 

mesentérico, desta forma resultando em número maior de macrófagos 

espumosos neste órgão que no fígado. 

Em apenas um animal do grupo da Brachiaria, foi encontrado no 

linfonodo pré-escapular, 50 células espumosas, não apresentando relação com o 

número de macrófagos no fígado ou linfonodo mesentérico, pois este animal 

apresentava baixas contagens de macrófagos em ambos órgãos. A baixa 

ocorrência de macrófagos espumosos nos linfonodos pré-escapulares, 

provavelmente indica que a causa do aparecimento destas células tem origem em 

substâncias oriundas do intestino, visto que nos linfonodos pré-escapulares não 

circulam a linfa proveniente deste conjunto de órgãos (BANKS, 1992; 

JUNQUEIRA & CARNEIRO, 2004). 

 

 

4.3.4 Associação entre macrófagos espumosos e peso 

O peso médio dos animais no dia do abate diferiu significativamente, 

entre os grupos, sendo o peso dos bovinos do grupo do Andropogon no valor 

médio de 603kg, superior ao valor médio de 556,9kg dos animais do grupo da 

Brachiaria (p<0,001). 

Primeiramente foi avaliada a correlação entre o número de macrófagos 

no fígado e linfonodo mesentérico com o peso dos animais independente do tipo 

de capim ingerido e depois dos dois grupos individualmente (Tabela 9).  
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TABELA 9 – Coeficientes de correlações de Spearman (rs) entre o peso dos animais e a presença 
de macrófagos espumosos (ME) em parênquima hepático e linfonodos mesentéricos, 
valores de p do teste t de Student  

Peso versus rs N P Interpretação 
ME no fígado dos 40 bovinos -0,4648 40 0,0018 Muito significativo 

ME no fígado (Brachiaria) -0,5380 20 0,0095 Muito significativo 
ME no figado (Andropogon) -0,3916 20 0,0439 Significativo 

ME no linfonodo mesentérico dos 40 bovinos -0,5203 39 0,0007 Muito significativo 
ME no linfonodo mesentérico (Brachiaria) -0,6203 19 0,0042 Muito significativo 

ME no linfonodo mesentérico (Andropogon) -0,3609 20 0,0578 Não significativo 
 
 

Quando foi avaliada a presença de células com citoplasma espumoso 

com o peso dentro de cada grupo separadamente, apenas para os animais 

alimentados com Andropogon os macrófagos espumosos no linfonodo 

mesentérico não apresentaram correlação negativa significativa (p>0,05). As 

maiores quantidades de macrófagos espumosos no fígado foram encontrados nos 

animais de menor peso. 

A tabela 10 mostra que a correlação entre número de macrófagos com 

citoplasma espumoso no fígado foi altamente significativa (p<0,01) e positiva com 

relação ao número de células no linfonodo mesentérico dos animais do grupo 

experimental. Significando que os animais que apresentaram mais células 

espumosas no fígado, também mostraram maior quantidade no linfonodo 

mesentérico. 

 
TABELA 10 - Coeficientes de correlações de Spearman (rs) entre a presença de macrófagos 

espumosos (ME) no fígado e a presença de macrófagos espumosos no linfonodo 
mesentérico, valores e p do teste t de Student 

ME no fígado versus rs N p Interpretação 
ME no linfonodo mesentérico (Brachiaria) 0,2965 20 0,0051 Muito significativo 

ME no linfonodo mesentérico (Andropogon) 0,6203 19 0,0023 Muito significativo 
 

 

4. CONCLUSÕES 
 

1. Os resultados histológicos indicam que a presença de alterações hepáticas 

degenerativas e inflamatórias independe do tipo de capim ingerido pelos 

bovinos. 
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2. Macrófagos espumosos estão presentes no parênquima hepático e no 

linfonodo mesentérico dos bovinos alimentados com os dois tipos de capim, 

mas com maior ocorrência nos animais alimentados com capim Brachiaria. 

3. Bovinos com maior número de macrófagos espumosos no fígado apresentam 

pesos menores. 
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CAPÍTULO 5 
 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A importância econômica da Brachiaria na região Centro-oeste é 

indiscutível, sendo confirmada tanto pela extensa utilização como pela sua 

capacidade de prover fonte de alimento. Apesar das alterações histológicas 

presentes em maior intensidade nos animais alimentados com este capim, além 

dos problemas de manejo com utilização de alta taxa lotação e falta de 

manutenção ou adubação desta pastagem, os animais pertencentes a este grupo 

apresentaram no final do experimento pequena diferença no rendimento e no 

peso quando considerada todas estas variantes.  

Como ocorreram macrófagos espumosos no fígado dos animais dos 

dois grupos, onde as contagens de esporos foram semelhantes para os dois tipos 

de capins e os teores de saponinas foram bem maiores no capim Brachiaria, é 

preciso reavaliar com novas pesquisas a etiopatogenia da ocorrência destas 

células utilizando modelos experimentais mais adequados. 

A partir dos resultados obtidos com este estudo, foi possível 

estabelecer algumas considerações que serão relacionadas a seguir: 

 

1. A variável ganho em peso sofre influências do indivíduo, do ambiente e da 

ocorrência de enfermidades. A maioria dos animais independente do tipo de 

capim ingerido apresentou graus variáveis de alteração hepática com presença de 

correlações negativas com o peso. São necessários mais estudos que visem 

quantificar as possíveis perdas em decorrência do menor desenvolvimento de 

bovinos alimentados com capim Brachiaria spp;  

 

2. A ocorrência de alteração hepática crônica nos dois grupos de bovinos foi 

confirmada pelo aumento da AST, GGT e bilirrubinas ao longo do período 

experimental associado a alterações histológicas de colangiohepatite e pelo 

grande número de macrófagos espumosos ocupando grande extensão de 
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parênquima hepático. Estes resultados são sugestivos de esporidesminotoxicose 

na forma subclínica.  
 
3. São necessários estudos que avaliem a capacidade de produção de 

esporidesmina pelas cepas brasileiras de P. chartarum, bem como a realização 

do isolamento e a quantificação da micotoxina; 

 

4. São necessárias mais pesquisas sobre a etiopatogenia da fotossensibilização 

hepatógena em bovinos alimentados com capim Brachiaria spp. Pois a mesma 

vem sendo considerada por alguns autores como planta tóxica, em que associam 

a ocorrência da enfermidade à presença de colestase e neste estudo, apesar das 

alterações hepáticas encontradas, nenhum animal apresentou esta alteração; 

 

5. Devem ser realizados experimentos de reprodução experimental da intoxicação 

acompanhada da dosagem de saponina e a determinação de níveis tóxicos para 

bovinos. 

 

6.  Na tentativa de esclarecer o aparecimento de macrófagos espumosos em 

bovinos é necessário realizar pesquisas que avaliem o que estas células estão 

fagocitando no fígado de animais alimentados com Brachiaria spp. 

 

7. Como neste estudo também foram encontrados, embora em baixos níveis, 

saponinas no capim do gênero Andropogon, e os animais alimentados com este 

capim apresentaram as mesmas alterações dos outros animais, são necessários 

mais pesquisas antes de afirmar que a Brachiaria é uma planta tóxica, 

principalmente quando é avaliada a importância econômica que esta gramínea 

representa para a pecuária nacional. 

 

 



ANEXOS 
 

TABELA 1- Bilirrubina total, direta e indireta de bovinos alimentados com capim Brachiaria e Andropogon segundo a 
idade 

 Andropogon 
 Bilirrubina direta (mg/dL) Bilirrubina indireta (mg/dL) Bilirrubina total (mg/dL) 
  IDADE 1 IDADE 2 IDADE 3 IDADE 4 IDADE 1 IDADE 2 IDADE 3 IDADE 4 IDADE 1 IDADE 2 IDADE 3 IDADE 4 

M 0,17Aa 0,23Ba 0,26Ab 0,34Bb 0,37Aa 0,57Ab 0,61Ab 0,65Ab 0,54Aa 0,80Ab 0,85Ab 0,99Bb 
DP 0,10 0,22 0,15 0,10 0,18 0,28 0,35 0,18 0,20 0,36 0,37 0,26 
IC 0,07-0,27 0,01-0,45 0,11-0,41 0,24-0,44 0,19-0,55 0,29-0,85 0,26-0,96 0,47-0,83 0,34-0,74 0,44-1,16 0,48-1,22 0,73-1,25 

CV 58,82 95,96 57,69 29,41 48,65 49,12 57,38 27,92 37,03 45 43,52 26,26 
N 49 84 75 12 49 84 75 12 49 84 75 12 

RT* 32,15   24,14 36,40 
S p=0,05 RT = 7,81 e p=0,01 RT=11,34 

 Brachiaria 
 Bilirrubina direta (mg/dL) Bilirrubina indireta (mg/dL) Bilirrubina total (mg/dL) 
  IDADE 1 IDADE 2 IDADE 3 IDADE 4 IDADE 1 IDADE 2 IDADE 3 IDADE 4 IDADE 1 IDADE 2 IDADE 3 IDADE 4 

M 0,18a 0,26Ab 0,26Abc 0,44Ad 0,38Aa 0,55Ab 0,50Aab 0,90Ac 0,56Aa 0,81Ab 0,76Abc 1,41Ad 
DP 0,11 0,17 0,20 0,15 0,22 0,27 0,28 0,41 0,23 0,32 0,36 0,62 
IC 0,07-0,29 0,09-0,43 0,06-0,46 0,29-0,59 0,16-0,60 0,28-0,82 0,22-0,78 0,49-1,31 0,33-0,79 0,49-1,13 0,40-1,12 0,79-0,03 

CV 61,11 65,38 76,92 34,09 57,89 49,09 56,00 45,56 41,07 39,51 47,37 43,97 
N 43 79 67 15 43 79 67 15 43 79 67 15 

RT* VT=32,731 P<0,05 VT=26,968 P<0,05 VT=38,927 P<0,05 
S p=0,05 RT = 7,81 e p=0,01 RT=11,34 

RT** 0,27 2,22 0,74 1,78 0,27 0,31 1,65 1,43 0,41 0,46 1,53 1,70 
S 0,39 0,01 0,23 0,04 0,40 0,38 0,05 0,07 0,34 0,32 0,06 0,04 

M- valores médios; DP – desvio padrão; N – tamanho da amostra; RT – resultado do teste; S – significância do teste 
*Teste de Kruskal Wallis. Letras minúsculas iguais na mesma linha indicam valores equivalentes, p>0,05.  
**Teste de Wilcoxon. Letras maiúsculas iguais na mesma coluna indicam valores equivalentes, p>0,05. 
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TABELA 2- Proteínas totais, albumina e globulinas dos bovinos alimentados com capim Bracharia e 
Andropogon 

 PROTEINAS TOTAIS (g/dL) ALBUMINA (g/dL) GLOBULINA (g/dL) 
 Andropogon Brachiaria Andropogon Brachiaria Andropogon Brachiaria 
M 7,52ª 7,46ª 3,05ª 3,01ª 4,42ª 4,37ª 
DP 0,69 0,78 0,42 0,40 0,93 1,04 
IC 6,83-8,21 6,68-8,24 2,63-3,47 2,61-3,41 3,49-5,35 3,33-5,41 
CV 9,18 10,46 13,77 13,29 21,04 23,80 
N 339 308 338 307 343 315 
RT* 0,54812 1,29153 0,21553 
S 0,29182 0,09827 0,41468 
M- valores médios; DP – desvio padrão; N – tamanho da amostra; RT – resultado do teste; S – significância do teste 
*Teste de Wilcoxon. Letras minúsculas na mesma linha indicam valores equivalentes, p>0,05. 
 

 

TABELA 3- Proteínas totais, albumina e globulinas dos bovinos alimentados com capim Bracharia e 
Andropogon segundo a estação do ano 

 Andropogon 
 PROTEINAS TOTAIS (g/dL) ALBUMINA (g/dL) GLOBULINA (g/dL) 

 Seca  Chuva Seca Chuva Seca Chuva 
M 7,47 Aa 7,54 Aa 3,02 Aa 3,06 Aa 4,42 Aa 4,43 Aa 
DP 0,77 0,61 0,43 0,42 0,87 0,98 
IC 6,70-8,24 6,93-8,15 2,59-3,45 2,64-3,48 3,55-5,29 3,45-5,41 
CV 10,31 8,09 14,24 13,73 19,68 22,12 
N 149 190a 148 190 150 193 
RT* 0,83 1,13 0,40 
 S 0,20 0,13 0,35 

 Brachiaria 
 PROTEINAS TOTAIS (g/dL) ALBUMINA (g/dL) GLOBULINA (g/dL) 

 Seca Chuva Seca Chuva Seca Chuva 
M 7,47 Aa 7,48 Aa 3,01 Aa 3,01 Aa 4,40 Aa 4,33 Aa 
DP 0,83 0,73 0,40 0,40 1,01 1,07 
IC 6,64-8,30 6,75-8,21 2,61-3,41 2,61-3,41 3,39-5,41 3,26-5,4 
CV 11,11 9,76 13,29 13,29 22,95 24,71 
N 136 Aa 170 Aa 136 171 138 171 
RT* 0,54 0,39 0,70 
S 0,30 0,35 0,24 

RT** 0,31 0,73 0,01 1,65 0,58 0,41 
 S 0,38 0,23 0,50 0,05 0,28 0,34 

M- valores médios; DP – desvio padrão; N – tamanho da amostra; RT – resultado do teste; S – significância do teste 
*Teste de Wilcoxon. Letras maíúsculas iguais na mesma linha indicam valores equivalentes, p>0,05.  
**Teste de Wilcoxon. Letras minúsculas iguais na mesma coluna indicam valores equivalentes, p>0,05. 
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TABELA 4 - Proteínas totais, albumina e globulinas dos bovinos alimentados com capim Bracharia e Andropogon  

segundo a idade 
 Andropogon 
 PROTEINAS TOTAIS (g/dL) ALBUMINA (g/dL) GLOBULINA (g/dL) 
  IDADE 1 IDADE 2 IDADE 3 IDADE 4 IDADE 1 IDADE 2 IDADE 3 IDADE 4 IDADE 1 IDADE 2 IDADE 3 IDADE 4 

M 7,30Aa 7,58 Aab 7,65 Ab 7,35 Aab 3,23 Aa 3,00 Ab 3,11 Aab 2,46 Ac 4,08 Aa 4,54 Ab 4,49 Ab 4,89 Ab 
DP 0,72 0,76 0,53 0,46 0,39 0,40 0,39 0,20 0,66 1,01 0,75 0,51 
IC 6,58-8,02 6,82-8,34 7,12-8,18 6,89-7,81 2,84-3,62 2,60-3,40 2,72-3,50 2,26-2,66 3,42-4,74 3,53-5,55 3,74-5,24 4,38-5,4 

CV 9,86 10,03 6,93 6,26 12,07 13,33 12,54 8,13 16,18 22,25 16,70 10,43 
N 75 147 94 23 74 147 94 23 75 148 95 23 

RT* 13,408  59,042  34,918  
S p=0,05 RT = 7,81 e p=0,01 RT=11,34 

 Brachiaria 
 PROTEINAS TOTAIS (g/dL) ALBUMINA (g/dL) GLOBULINA (g/dL) 
  IDADE 1 IDADE 2 IDADE 3 IDADE 4 IDADE 1 IDADE 2 IDADE 3 IDADE 4 IDADE 1 IDADE 2 IDADE 3 IDADE 4 

M 7,40 Aa 7,42 Aa 7,61 Aa 7,27 Aa 3,13 Aa 2,98 Aab 3,06 Aab 2,49 Ac 4,15 Aa 4,41 Aa 4,55 Aa 4,78 Aa 
DP 0,91 0,77 0,71 0,49 0,31 0,43 0,36 0,20 1,17 0,94 0,79 0,49 
IC 6,49-8,31 6,65-8,19 6,90-8,32 6,78-7,76 2,82-3,44 2,55-3,41 2,70-3,42 2,29-2,69 2,99-5,33 3,47-5,35 3,76-5,34 4,29-5,27 

CV 12,30 10,38 9,33 6,74 9,90 14,43 11,76 8,03 28,12 21,32 17,36 10,25 
N 69 134 88 17 70 132 88 17 71 136 88 17 

RT* 7,292  39,676 8,564  
S p=0,05 RT = 7,81 e p=0,01 RT=11,34 

RT* 1,10 1,46 0,05 0,51 1,56 0,80 1,10 0,12 1,74 1,09 0,75 0,78 
S 0,14 0,07 0,48 0,31 0,06 0,21 0,14 0,45 0,04 0,14 0,22 0,22 

M- valores médios; DP – desvio padrão; N – tamanho da amostra; RT – resultado do teste; S – significância do teste 
*Teste de Kruskal Wallis. Letras minúsculas iguais na mesma linha indicam valores equivalentes, p>0,05.  
**Teste de Wilcoxon. Letras maiúsculas iguais na mesma coluna indicam valores equivalentes, p>0,05. 

 
 

 

TABELA 5 – Eritrograma de bovinos alimentados com capim Andropogon e Brachiaria 
 Hematócrito (%) Hemácias (x106µ/l) Hemoglobina (g/dl) 
 Andropogon Brachiaria Andropogon Brachiaria Andropogon Brachiaria 

M 38,65 a 37,69 b 9,21 a 9,15 a 13,15 a 13,18 a 
DP 3,79 4,36 1,60 1,78 1,61 1,71 
N 284 265 272 253 230 218 

RT* 2,64 0,22 0,77 
S 0,00 0,41 0,22 

M- valores médios; DP – desvio padrão; N – tamanho da amostra; RT – resultado do teste; S – significância do teste 
*Teste de Wilcoxon. Letras minúsculas iguais na mesma linha mostram valores equivalentes, p>0,05. 
AND= Andropogon; BRA = Brachiaria 
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TABELA 6 - Eritrograma de bovinos alimentados com capim Andropogon e Brachiaria .segundo a idade 
 ANDROPOGON 
 HEMATÓCRITO (%) HEMÁCIAS (X106µ/L) HEMOGLOBINA (g/dL) 
 IDADE 1 IDADE 2 IDADE 3 IDADE 4 IDADE 1 IDADE 2 IDADE 3 IDADE 4 IDADE 1 IDADE 2 IDADE 3 IDADE 4 

M 41,02Aa 37,62Ab 37,88Ab 38,45Aba 10,51Aa 8,68Ab 8,61Ab 9,32Ab 13,05Aa 13,83Ab 11,65Ac 13,69Aab 
DP 3,28 3,37 3,79 3,99 0,84 1,41 1,70 1,51 0,84 1,62 1,46 1,80 

CV(%) 7,99 8,95 10,00 10,38 7,99 16,24 19,74 16,20 6,44 11,71 12,53 13,48 
N 74 100 90 20 74 96 81 21 74 91 44 21 

RT* 39,20 82,43 57,01 
S P=0,05 = 7,81 p=0,01 = 11,340 P=0,05 = 7,81 p=0,01 = 11,340 P=0,05 = 7,81 p=0,01 = 11,340 
 BRACHIARIA 
 HEMATÓCRITO (%) HEMÁCIAS (X106µ/L) HEMOGLOBINA (g/dL) 
 IDADE 1 IDADE 2 IDADE 3 IDADE 4 IDADE 1 IDADE 2 IDADE 3 IDADE 4 IDADE 1 IDADE 2 IDADE 3 IDADE 4 

M 40,36Ba 36,15Bb 36,71Bbc 39,48Aac 10,62Aa 8,38 Ab 8,74 Ab 9,13 Ab 13,21Aa 13,86A b 11,31Ac 13,99Aab 
DP 4,08 3,99 3,87 4,17 1,02 1,68 1,81 1,17 1,17 1,64 1,30 1,40 

CV(%) 10,11 11,04 10,54 10,56 9,60 20,04 20,71 12,81 8,56 11,83 11,49 10,00 
N 69 92 83 21 74 96 81 21 67 92 42 17 

RT* 40,64 73,52 68,75 
S p=0,05 = 7,81 p=0,01 = 11,340 p=0,05 = 7,81 p=0,01 = 11,340 p=0,05 = 7,81 p=0,01 = 11,340 

RT** 0,74 2,68 1,70 0,80 0,72 0,96 0,21 0,82 1,55 0,63 1,25 0,04 
S 0,023 0,00 0,04 0,21 0,23 0,17 0,42 0,21 0,06 0,26 0,11 0,48 

M- valores médios; DP – desvio padrão; N – tamanho da amostra; RT – resultado do teste; S – significância do teste 
*Teste de Kruskal Wallis. Letras mínúsculas iguais na mesma linha indicam valores equivalentes p>0,05. 
**Teste de Wilcoxon. Letras maiúsculas iguais na mesma coluna indicam valores equivalentes p>0,05. 
AND = Andropogon; BRA = Brachiaria 
 

TABELA 7 – Leucograma de bovinos alimentados com capim Andropogon e Brachiaia 
 Leucocitos 

(cel/mm3) 
Linfocitos 
(cel/mm3) 

Neutrofilos 
(cel/mm3) 

Eosinofilos 
(cel/mm3) 

Monocitos 
(cel/mm3) 

Fibrinogênio 
(g/dl) 

 AND BRA AND BRA AND BRA AND BRA AND BRA AND BRA 
M 13553 a 13463ª  8775 a 8732 a 3947 a 3992 a 524 a 495 a 183 a 184 a 555 a 536 a 
DP 4140 4322 2831 2994 1154 1623 597 526 283 295 292 306 
N 289 270 314 289 314 289 322 313 324 321 202 192 

RT* 0,29 0,31 0,33 0,26 0,38 0,96 
S 0,38 0,38 0,37 0,40 0,35 0,17 

M- valores médios; DP – desvio padrão; N – tamanho da amostra; RT – resultado do teste; S – significância do teste 
*Teste de Wilcoxon. Letras minúsculas iguais na mesma linha mostram valores equivalentes, p>0,05. 
AND= Andropogon; BRA = Brachiaria 
 

 

 

 



TABELA 8 - Leucograma e fibrinogênio de bovinos alimentados com capim Andropogon e Brachiaria segundo a idade 
 Andropogon 
 LEUCOCITOS TOTAIS LINFOCITOS NEUTROFILOS 
 IDADE 1 IDADE 2 IDADE 3 IDADE 4 IDADE 1 IDADE 2 IDADE 3 IDADE 4 IDADE 1 IDADE 2 IDADE 3 IDADE 4 

M 16034a 13577b 11922c 12005bc 10739a 8561b 7635b 8224b 4215a 4002ª 3734ª 3269ª 
DP 4421 3816 3722 2133 3299 2418 2338 2035 1881 1645 1619 951 
CV 27,57 28,11 31,22 17,77 30,72 28,24 30,62 24,75 44,63 41,10 43,36 29,09 
N 74 100 94 21 74 125 94 21 74 125 96 21 
 EOSINOFILOS MONOCITOS FIBRINOGENIO 
 IDADE 1 IDADE 2 IDADE 3 IDADE 4 IDADE 1 IDADE 2 IDADE 3 IDADE 4 IDADE 1 IDADE 2 IDADE 3 IDADE 4 

M 557 b 647ª 389ª 354 b 522ª 103 b 59 b 74 b  575ª 570ª 398b 
DP 692 601 494 515 369 172 98 109  286 293 281 
N 74 124 99 25 74 125 100 25  92 89 21 
 Brachiaria 
 LEUCOCITOS TOTAIS LINFOCITOS NEUTROFILOS 
 IDADE 1 IDADE 2 IDADE 3 IDADE 4 IDADE 1 IDADE 2 IDADE 3 IDADE 4 IDADE 1 IDADE 2 IDADE 3 IDADE 4 

M 16732ª 12421 b 12278 b 12248 b 10754ª 8007 b 8166 b 8318 b 4771ª 3788 b 360 b 3612ªb 
DP 5027 3417 3613 2452 3436 2546 2689 1929 2223 1469 1294 938 
CV 30,04 27,51 29,43 20,02 31,95 31,80 32,93 23,19 46,59 38,78 35,90 25,97 
N 69 93 87 21 69 113 87 20 69 113 90 20 
 EOSINOFILOS MONOCITOS FIBRINOGENIO 
 IDADE 1 IDADE 2 IDADE 3 IDADE 4 IDADE 1 IDADE 2 IDADE 3 IDADE 4 IDADE 1 IDADE 2 IDADE 3 IDADE 4 

M 633ª 610ª 304 b 268 b 486ª 120 b 57 b 105 b  558ª 558ª 352 b 
DP 643 528 375 274 412 189 103 180  327 275 282 
N 74 119 95 25 75 122 99 25  89 82 21 

M- valores médios; DP – desvio padrão; N – tamanho da amostra; RT – resultado do teste; S – significância do teste 
*Teste de Kruskal Wallis. Letras minúsculas diferentes na mesma linha mostram valores não equivalentes, p<0,05. 
 



 

TABELA 9 - Atividades séricas de AST e GGT de bovinos alimentados com capim Andropogon e 
Brachiaria 

Estatística AST (UI/L) GGT(UI/L) 
 Andropogon Brachiaria Andropogon Brachiaria 

Média 64,36a 66,27a 30,07a 30,30a 
Desvio padrão 28 29 12 12 

Intervalo de confiança 36 - 92 37 – 95 18 - 42 18 - 42 
Coeficiente de variação (%) 43,51 43,76 39,91 39,60 

Tamanho da amostra 324 289 324 300 
Resultado do teste* 0,65 0,54 

Significância 0,26 0,29 
M- valores médios; DP – desvio padrão; N – tamanho da amostra; RT – resultado do teste; S – significância do teste 
*Teste de Wilcoxon. Letras minúsculas iguais na mesma linha indicam valores equivalentes, p>0,05. 
 
 
TABELA 10 – Atividades séricas de AST e GGT de bovinos alimentados com capim Andropogon e 

Brachiaria segundo a idade  
 Andropogon 
 AST (UI/L) GGT (UI/L) 
  IDADE 1 IDADE 2 IDADE 3 IDADE 4 IDADE 1 IDADE 2 IDADE 3 IDADE 4 

M 48,04Aa  54,24Aa  85,25Ab 90,26Ab 32,23Aa  27,46Ab 31,94Aab 45,75Ac 
DP 13 24 24 30 11 12 13 13 
CV 27,06 44,25 28,15 33,24 34,13 43,70 40,70 28,42 
N 75 132 94 23 75 132 93 23 

RT* 106,991 38,591 
S P=0,05 = 7,81 p=0,01 = 11,340 
 Brachiaria 
 AST (UI/L) GGT (UI/L) 
 IDADE 1 IDADE 2 IDADE 3 IDADE 4 IDADE 1 IDADE 2 IDADE 3 IDADE 4 

M 48,53Aa  58,06Aa  86,61Ab 90,65Ab  30,34Aa  29,87Aa  31,12Aa 43,25Ab 
DP 14 26 29 27 7 14 11 14 
CV 28,85 44,78 33,48 29,78 23,07 46,87 35,35 32,37 
N 73 11 88 17 73 122 82 17 

RT* 90,963 16,376 
S P=0,05 = 7,81 p=0,01 = 11,340 

RT** 0,16 0,99 0,12 0,79 0,73 1,65 0,29 0,27 
S 0,43 0,16 0,45 0,22 0,23 0,05 0,39 0,39 

M- valores médios; DP – desvio padrão; N – tamanho da amostra; RT – resultado do teste; S – significância do teste 
*Teste de Kruskal Wallis. Letras minúsculas diferentes na mesma linha indicam valores diferentes p>0,05. 
**Teste de Wilcoxon. Letras maiúsculas iguais na mesma coluna indicam valores equivalentes p>0,05. 
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TABELA 11 – Avaliação da função secretória de bovinos aliemntados com capim Andropogon e 
Brachiaria  

 BILIRRUBINA DIRETA 
(mg/dL) 

BILIRRUBINA INDIRETA 
(mg/dL) 

BILIRRUBINA TOTAL 
(mg/dL) 

 AND BRA AND BRA AND BRA 
M/DP 0,23a 0,25a 0,54a 0,52a 0,77a 0,78a 
DP 0,18 0,18 0,30 0,30 0,35 0,40 
N 220 204 220 204 220 204 

RT* 1,55 0,78 0,07 
S 0,06 0,22 0,47 

M- valores médios; DP – desvio padrão; N – tamanho da amostra; RT – resultado do teste; S – significância do teste 
*Teste de Wilcoxon. Letras minúsculas iguais na mesma linha indicam valores equivalentes, p>0,05. 
AND = Andropogon; BRA = Brachiaria 

 

 
TABELA 12 – Avaliação secretória do fígado de bovinos alimentados com capim andropogon e 

Brachiaria 
 ALBUMINA (g/dL) COLESTEROL (mg/dL) 
 AND BRA AND BRA 

Média 3,05 a 3,01 a 134,15 a 119,68 b 
Desvio padrão 0,42 0,40 39,68 35,10 

Intervalo de Confiança 2,63-3,47 2,61-3,41 94,47-173,83 84,58-54,78 
Tamanho da amostra 338 307 308 291 
Resultado do teste* 1,29 4,35 

Significância 0,09 0,00 
M- valores médios; DP – desvio padrão; N – tamanho da amostra; RT – resultado do teste; S – significância do teste 
*Teste de Wilcoxon. Letras diferentes na mesma linha mostram valores não equivalentes, p<0,05. 
AND = Andropogon e BRA = Brachiaria 
 
 

TABELA 13 – Perfil eletroforético de bovinoas alimentados com capim Andropogon e Brachiaria 
Estatística Alfa Globulina (g/dL) Beta Globulina (g/dL) Gama Globulina (g/dL) 

 AND BRA AND BRA AND BRA 
M 1,29a 1,27a 0,90a 0,87a 2,15a 2,20a 
DP 0,40 0,39 0,21 0,17 0,48 0,51 
N 318 290 317 290 318 290 

RT* 0,74 0,88 1,12 
S 0,23 0,19 0,13 

M- valores médios; DP – desvio padrão; N – tamanho da amostra; RT – resultado do teste; S – significância do teste 
*Teste de Wilcoxon. Letras minúsculas iguais na mesma linha mostram valores equivalentes, p>0,05. 
AND= Andropogon; BRA = Brachiaria 
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Tabela 14 - Valores de uréia e creatinina em bovinos alimentados com capim Andropogon e 
Brachiaria 

Estatística UREIA (mg/dL) CREATININA (mg/dL) 
 ANDROPOGON BRAQUIÁRIA ANDROPOGON BRAQUIÁRIA 

Média 31,17 a 26,70 b 1,65 a 1,58 b 
Desvio padrão 9,73 12,9 0,49 0,47 
Intervalo de confiança 21,44-40,90 13,80-39,60 1,16-2,14 1,11-2,05 
Tamanho da amostra 340 299 266 277 
Resultado do teste 5,94 1,82 
Significância 0,00 0,03 
M- valores médios; DP – desvio padrão; N – tamanho da amostra; RT – resultado do teste; S – significância do teste 
*Teste de Wilcoxon. Letras minúsculas diferentes na mesma linha mostram valores não equivalentes, p<0,05. 
AND= Andropogon; BRA = Brachiaria 
 
 
TABELA 15 –Uréia e creatinina de bovinos alimentados com capim Brachiaria e Andropogon segundo a 

idade 
 ANDROPOGON 
 UREIA (mg/dL) CREATININA (mg/dL) 
 IDADE 1 IDADE 2 IDADE 3 IDADE 4 IDADE 1 IDADE 2 IDADE 3 IDADE 4 

MÉDIA 27,31Aac 30,30Aa 37,71Ab 22,89Ac 1,59Ab 1,57Ab 1,80Aa 1,91Aa 
DP 9,52 7,61 9,76 7,25 0,47 0,52 0,43 0,36 

CV (%) 34,86 25,12 25,88 31,67 29,56 33,12 23,89 18,85 
N 75 147 94 24 74 110 67 15 

RT* 73,222 15,823 
S p=0,05 = 7,810 e p =0,01 = 11,340 p=0,05 = 7,810 e p=0,01 = 11,340 
 BRACHIARIA 
 IDADE 1 IDADE 2 IDADE 3 IDADE 4 IDADE 1 IDADE 2 IDADE 3 IDADE 4 

MÉDIA 22,72Ba 27,77Bab 30,84Bb 14,11Bc 1,62Aab 1,43Bb 1,73Aa 1,64Bab 
DP 9,30 12,29 14,94 4,98 0,48 0,43 0,45 0,44 

CV (%) 40,93 44,26 48,44 35,29 29,63 30,07 26,01 26,83 
N 68 131 83 17 69 110 73 20 

RT* 36,968 21,399 
S P=0,05 = 7,810 e p=0,01 = 11,340 p=0,05 = 7,810 e p =0,01 = 11,340 

RT** 2,85 3,22 3,66 3,86 0,36 1,98 0,86 1,73 
S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,36 0,02 0,19 0,04 

M- valores médios; DP – desvio padrão; N – tamanho da amostra; RT – resultado do teste; S – significância do teste 
*Teste de Kruskal Wallis. Letras minúsculas iguais na mesma linha mostram valores equivalentes, p>0,05. 
** Teste de Wilcoxon. Letras maiúsculas diferentes na mesma coluna indicam valores não equivalentes, p<0,05. 

 

TABELA 16 – Resultados médios dos parâmetros do exame clínico realizados a cada visita nos 
bovinos do grupo experimental 

 Andropogon Brachiaria 
Freqüência respiratória (m.r.m) 37 ± 4a 36 ± 3a 
Freqüência cardíaca (b.p.m) 72 ± 17a 70 ± 17a 
Temperatura retal (ºC) 38,4 ± 1,1a 38,6 ± 1,0a 
*Teste de Wilcoxon. Letras minúsculas diferentes na mesma linha indicam valores não equivalentes p<0,05. 
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TABELA 17 – Colesterol de bovinos alimentados com capim Brachiaria e Andropogon 
segundo a idade 

 Colesterol 
 Andropogon 
 IDADE 1 IDADE 2 IDADE 3 IDADE 4 

M 129,87Aa 115,65Aa 148,35Ab 172,28Ab 
DP 40,6 27,9 39,0 32,1 
N 110 87 90 21 

CV (%) 31,26 24,12 26,29 18,63 
RT e P RT=52,651 P<0,05 

 Brachiaria 
 IDADE 1 IDADE 2 IDADE 3 IDADE 4 

M 123,90Aab 112,50Aa 118,76Ba 135,31Bb 
DP 38,26 34,5 32,5 21,3 
N 103 84 88 16 

CV (%) 30,88 30,67 27,37 15,74 
RT e P RT=10,868 P<0,05 

RT 0,63 1,18 5,07 3,52 
P 0,27 0,12 0,0000 0,0002 

M- valores médios; DP – desvio padrão; N – tamanho da amostra; RT – resultado do teste; S – significância 
do teste 
*Teste de Kruskal Wallis. Letras minúsculas iguais na mesma linha indicam valores equivalentes, p>0,05.  
**Teste de Wilcoxon. Letras maiúsculas iguais na mesma coluna indicam valores equivalentes, p>0,05. 
 
 


