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ESTUOO DA FOIOSSENSffiILlZAÇÃO HEPA'I'Cx:;ENA EM BEZE:RRJS EM P~ DE

Brachiaria decumbenscv, AUSTRALIANA
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A fotossensibilização embovínos, emoorahá bastante terrpo conhecida, tor

nou-se evidente no Brasil, semente após a ocorrência de vários casos no rmmicl
pio de Rio Verde de Goiãs, principalrrente, embezerros pastejando Brachiaria
decumbenscv. lustraliana. Pelo. fato desta grarninea estar bastante difundida

no Pais tornam-re necessários estu:los para se observar aIquns aspectos sobre

a fotossensibilização embezerros. Comesta finalidade foi instalado, em maio

de 1978, umexperimento onde foram utilizados 90 bezerros entre 7 a 8 meses de
idade. Estes animais foram divididos em 3 lotes sob os reguintes tratamentos:

IDte A: bezerros empastagem de ~ decumbensdesde 30 dias antes do desrrarre,~
te B: bezerros desmamadose colocados permanenterrenteem~ decumbens. Lote C:
bezerros desmamadose colocados alternadarrente (15 dias) emB. decurrbens e ca

pím jaraguá (Hyp:rrrheniarufa) .

Os resultados obtidos qté o presente sao: ••
Lotes N9 animais N9doentes

A 30 8
B 30 1
C 30 1

Total 90 10

N9 nortos;

4
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Os 10 bezerros que tiveram os sinais clínicos de fotossensibilização apre
sentaram excitabilidade, prurido, ederna (bal:bela, flancos, prega caudal), que

brarrento da orelha, poliúria, icterícia, escaras na pele (aspecto de casca de
árvore) e ulcerações sub-linguais, sendo que esta Última lesão dificulta bas

tante a recuperação dos animais. Os bezerros dcentes foram retirados da bra
quí.ârf.a para outro pasto e tratados comprotetor hepático e anti -histamínico.

Foi feita a necrápsia dos que morreram, ficando evidentes algumas lesões ma
croscÕpicas comohipertrofia e congestão hepática, vesícula biliar repleta de

bile densa e escura. Emalguns casos foi observado icterícia generalizada.

O fato de maior incidência da fotossensibilização ter ocorrido embezerros
desmarradosembraquí.âr'La (Lote A) sugere que estes animais mostrararn-se rrenos
resistentes à dcença. O tratanento compaste jo alternado deverá ser rrot.í.vo de
rnaiores estudos.

Algumasalterações foram introduzidas para o período 79/80 comos seguin

tes cbjetivos: (1) relacionar o índice de mo:rbidadecomo nÚIrerode esporas do

fungo Pith~ces martarum na pastagem; (2) detenninar a possível resistência

de bezerros nascidos e criados emBramiaria decurrbens.


