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necrose do epitelio com infiltrado neutrofiLi
co. No Bovino 2 notou-se ainrla a presem;a de
leve quantidade de fibrina e neutr6filos linf6ci
tos, com inumeros vacuoles entre a substancia
branca e cinzenta com aspecto esponjoso da
substancia branca enceftllica (status spongio
sus acentuado). Os acharlos cHnicos e as tesoes
macrosc6picas e microsc6picas confirmaram as
acharlos cronicos da seneciose (Barros, 2007;
Rissi, 2007) e as lesoes de pele foram caracte
risticas de fotossensibiliza.;:ao hepat6gena. A
fotossensibilizac;ao euma dermatite acentuarla
induzida pela reac;ao de pigmentos fotodinami
cos sob ac;ao de raiDs uLtravioletas e expostos a
luz solar, que ocorre de forma mais acentuada
em areas despigmentarlas esses tipos de lesoes
dermatot6gicas sao incomuns em bovinos in
toxicados espontaneamente por S. brasiliensis
(Giaretta, 2014), nos bovinos intoxicados ex
perimentalmente foi possfvel desenvolver em
aproximadamente 30 dias quadros semelhantes
nos dois animais com a mesma dose de Senecio.
Possivelmente isso ocorra devido aregularida
de da ingestao da planta na forma experimen
tal, 0 que muito provavelmente nao ocorra em
intoxica~oesespontaneas

CONCLUSAO

A administra~ao diaria de 0,4 g/kg de peso cor
p6reo de Senecio brasilienses durante 30 dias,
pode facilmente induzir fotodermatite em bovi
nos, 0 que faz dessa especie, urn born modele
experimental para estudo desse distUrbio em
ruminantes.

RESUMO

As leguminosas, quando utiLizadas para pastejo
em bovinos, provocam fermentac;ao excessiva,
podem causar surtos de timpanismo e mortes
nos animais. Durante os meses de janeiro a ou
tubro de 2011, varios animais de urn rebanho
submetidos a manejo de pastoreio onde 0 prin
cipal alimento era 0 trevo (Trifolium repens),
apresentaram fezes aquosas e abdomen acen-
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tuadamente distendido e 32 bovinos morreram.
Realizou-se necropsia de dois bovinos que apre
sentavam distubio digest6rio agudo. As eviden
cias epidemiot6gicas associadas aos achados
patol6gicos confirmam 0 diagn6stico de timpa
nismo espumoso acentuado com distensao ab
dominal e rumenite moderada.



SUMMARY

Legumes. when used for grazing cattle, cau
se excessive fermentation, can cause bloat
outbreaks and deaths in animals. During the
months of january to october 2011, several ani
mals in a herd subjected to grazing manage
ment where the main food was the clover (Tri
folium repens), had watery stools and markedly
distended abdomen and 32 cattle died. Held ne
cropsy two cattle that had acute digestive distu
bio . Epidemiological evidence associated with
pathological findings confirmed the diagnosis
of severe frothy bloat with bLoating and mode
rate rumenite.

INTRODU~AO

o timpanismo e, por definic;ao, urn disturbio di
gestivQ que acomete Tuminantes, caracterizado
por distensao anormal do rumen, causado por
acumulo excessive de gases de fermentac;ao,
seja na forma de espuma persistentemente
dispersa no conteudo ruminal ou gas livre (Ra
dostits, 2010). Embora acometa bovinos em
confinamento, a ocorrencia de timpanismo es
pumoso esta frequentemente associada com 0

consumo de pastagens, sendo as leguminosas,
principalmente os cultivares do genero Trifo-

lium spp. (Riet-Correa, 2007). Essas tegumi
nosas que causam 0 timpanismo sao digeridas
mais rapidamente do que 0 usual pelos micror
ganismos presentes no rumen. Durante essa
rapida digestao, as bolhas de gas resultante da
fermentac;ao permanecem dispersas entre as
particulas do conteudo ruminal, produzindo um
aumento anormal de volume (Radostits, 2010).
Os principais afetados sao os bovinos, sendo
que animais de ate 1 ano de idade apresentam
maior resistencia (Riet-Correa, 2007). A maior
ocorrencia de casos tem sido associada ao pas
tejo em dias nublados, temperaturas amenas e
nas primeiras horas do dia quando ha orvalho,
devido aos altos niveis de ac;ucares soluveis,
amide e alto conteudo de proternas presente
nas plantas nesses periodos (Radostits, 2010;
Riet-Correa, 2007). 0 presente estudo objetiva
relatar a mortaLidade causada por timpanismo
espumoso em um rebanho de bovinos submeti
dos ao pastejo de T. repens.

MATERIAL E METODOS

Em outubro de 2011, foram realizadas necrop
sias de dois bovinos da rac;a Braford em uma
propriedade do interior do municipio de Uru
guaiana - RS, onde relatou-se alta mortaLidade
de bovinos com disturbio digest6rio agudo entre
os meses de janeiro e outubro do mesmo ano.
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Figura 1 A. Pastagem de Trifolium repens na fase de florac;ao. B. Observa-se urn lote de bovinos que
apresentou fezes amo(ecidas e timpanismo. C. Animal em decubito lateral esquerdo, com disten
sao abdominal. D. Nota-se acentuada distensao ruminat.
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RESULTADOS E DISCUSSAO

o rebanho ao quaL pertenciam as bovinos era
mantido em pastoreio em uma area irrigada
por aspersao (piva), com pastagens de trevo
(Trifolium repens) (Fig. 1A) consorciado com
cornichao (Lotus corniculatus) e azevem (la
hum multiflorium). 0 pastejo acorria em inter
vales diarios superiores a duas horas. Durante
o perfocto de pastejo varies animais do rebanho
apresentaram abdome acentuadamente disten
dido e muitos ainda podiam ser vistas com gran
de quantidade de fezes esverdeadas e aquosa
aderidas aos p~los da regiao perianal, cauda e
membros pelvicos (Fig. 18), e desse, 30 marre
ram aD tonga de 10 meses ap6s apresentaram
morte rapida e em alguns casas subitamente.
Na necropsia as principais altera~oes foram
a distensao acentuada de rumen (Fig. iC,D)
acompanhada de areas multifocais de hipere
mia, es6fago com acentuada palidez da mucosa
no ter~o final e congestao do 6rgao nos seg
mentos mais craniais (Linha do timpanismo). Os
dados epidemiol6gicos e os achados clinicopa
tol6gicos foram responsaveis pela defini~ao do
diagn6stico de timpanismo espumoso acentua
do com distensao abdomina! e rumenite mode
rada.

Acredita-se que os casos tenham sido desen
cadeados em razao do sistema de produr;ao
vigente na propriedade, onde era fornecido 0

T. repens, planta conhecida pelo seu alto po
tencial de digestibilidade (baixo teor de fibra),
fator desencadeante de uma menor salivar;ao,
consequente queda na produr;ao de mucina 0

que vem a causar um desequilibrio no ambiente
ruminal, impedindo a coalescencia das peque
nas bolhas estabelecendo assim 0 quadro su
pracitado (Radostits, 2010; Riet-Correa, 2007).
Os fatores predisponentes relacionados com 0

aparecimento do timpanismo sao muitos, en~

tretanto nota-se um aumento da incidencia de
casos nos rebanhos quando estes sao maneja~

dos sob pastagens cultivadas de leguminosas,
as quais compoem mais de 50% da dieta total
desses animais. (Riet-Correa, 2007). A elevada
mortalidade registrada na propriedade foi de
corrente do tempo prolongado de exposir;ao dos
bovinos a pastagem de trevo de boa qualidade e
com alta umidade proporcionada pela irrigar;ao
com 0 pivo. Ap6s 0 diagn6stico conclusivo 0

tempo de pastejo foi reduzido para cerca de 30
minutos duas vezes ao dia com adir;ao de ureia e
fenD (Riet-Correa, 2007) controlando a mortali
dade dos animais.

CONCLUSAO

oT. repens pode ser uma atternativa altamente
viavel para nutrir;ao de ruminantes, entretanto
e necessario um manejo integrado com outras
forregeiras mais fibrosas, afim de evitar prejui
zos economicos e perdas no rebanho por timpa
nismo espumoso.
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