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RESUMO 

 
Angela Maria Reck. O efeito da sanguinarina na imunidade inata de novilhos 

submetidos à dieta isenta de forragem. 2017. 48p. Dissertação (Mestrado em Ciências 

Veterinárias). UNICENTRO. 

 

Objetivou-se com este estudo avaliar a eficiência do aditivo fitoterápico não 

nutricional sanguinarina, quanto aos efeitos anti-inflamatórios e antimicrobianos deste 

alcaloide frente ao desafio da dieta isenta de forragens para novilhos confinados. Foram 

utilizados 32 novilhos inteiros ½ sangue Angus x Nelore, com peso médio inicial de 365 kg e 

idade média inicial de 11 meses. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, 

realizado por modelo estudo duplo cego em relação aos tratamentos, dieta sem alcaloides 

grupo Controle e dieta com alcaloides grupo Sanguinarina. Diariamente foi avaliada a 

ocorrência de secreções nasais e em quatro momentos diferentes os animais foram pesados e 

submetidos à colheita de sangue para realização do hemograma, avaliação da fagocitose, 

produção de espécies reativas de oxigênio, quimiotaxia de neutrófilos dos bovinos por meio 

de citometria de fluxo e dosagem de haptoglobina sérica. Os dados foram avaliados software 

estatístico Instat Graphpad. A diferença entre as médias dos resultados foi feita por análise de 

variância ANOVA One-way (Unstacked) e as amostras repetidas pelo teste de Tukey. A dieta 

isenta de forragem diminui a fagocitose (P= 0,0001), a quantidade de neutrófilos circulantes 

(P=  0,0001), promoveu inflamação ruminal e maior ocorrência de secreção nasal nos animais 

(P= 0,02). A incorporação de alcaloides na dieta foi capaz de atenuar a depleção neutrofílica 

da circulação sanguínea (P= 0,0001) e da inflamação da parede ruminal, reduzindo a 

ocorrência de afecções respiratórias (P= 0,0006). No entanto este aditivo não interferiu com o 

ganho de peso dos animais, porém acredita-se que proporcionou uma melhor eficiência 

alimentar. 

Palavras-Chave: Alcaloides, fitoterápico, inflamação.  
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ABSTRACT 

 
RECK, Angela Maria. The effect of sanguinarine on the innate immunity of steers 

submitted to the diet without forage. 2017. 48p. Dissertation (MSc in Veterinary 

Sciences). UNICENTRO. 

 
The objective of this study was to evaluate the efficiency of the non-nutritional herbal 

additive sanguinarine, regarding the anti-inflammatory and antimicrobial effects of this 

alkaloid against the challenge of the forage-free diet for confined steers. Thirty - two whole - 

calf Angus x Nellore steers were used, with initial mean weight of 365 kg and mean initial 

age of 11 months. The experimental design was completely randomized, performed by double 

blind study model in relation to treatments, diet without alkaloids group Control and diet with 

alkaloids group Sanguinarina. The occurrence of nasal secretions was evaluated daily and at 

four different times the animals were weighed and submitted to blood sampling for blood 

counts, phagocytosis evaluation, production of reactive oxygen species, chemotaxis of bovine 

neutrophils by flow cytometry and serum haptoglobin dosage. The data were evaluated 

statistical software Instat Graphpad. The difference between the means of the results was 

made by analysis of variance ANOVA One-way (Unstacked) and the samples repeated by the 

Tukey test. The forage-free diet reduced phagocytosis (P= 0,0001), the amount of circulating 

neutrophils (P= 0,0001), promoted ruminal inflammation and increased occurrence of nasal 

secretion in the animals (P= 0,02). The incorporation of alkaloids into the diet was able to 

attenuate the neutrophilic depletion of the blood circulation (P= 0,0001) and inflammation of 

the ruminal wall, reducing the occurrence of respiratory diseases (P= 0,0006). However, this 

additive did not interfere with the animals' weight gain, but it was believed to have provided 

better feed efficiency. 

 

Keywords: Alkaloids, inflammation, phytotherapy.



 
 

 

SUMÁRIO 

 
1 INTRODUÇÃO  .................................................................................................................... 8 

2 REVISÃO DE LITERATURA ........................................................................................... 10 

2.1 Eficiência do confinamento na terminação dos bovinos ................................................. 10 

2.1.1 Dieta 100% concentrado na terminação de bovinos de corte  .......... 10 

2.2 Desordens metabólicas  ........................................................................... 11  

2.2.1 Síndrome acidose ruminal subaguda .................................................................. 12 

2.3 Imunidade inata  .............................................................................................................. 14 
2.3.1 Proteínas de fase aguda ........................................................................ 16 

    2.4 Adição de aditivo fitoterápico não nutricional ............................................................... 16 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................ 18  

CAPÍTULO 1 .......................................................................................................................... 25 
Alcaloides quaternários de benzofenantridina e protopina atenuam os efeitos depressores do 

sistema imune de novilhos  ....................................................................................................... 26  

Abstract ......................................................................................................................... 26 

Resumo ......................................................................................................................... 26 

Introdução ..................................................................................................................... 27 

Material e métodos ....................................................................................................... 28 

Resultados e Discussão ................................................................................................. 30 

Conclusão  .................................................................................................................... 32 

Agradecimentos ............................................................................................................ 32 

Referências ................................................................................................................... 32 

           CAPÍTULO 2 .......................................................................................................................... 39 

Complicações após ruminocentese em bovinos de engorda submetidos à dieta 100% 

concentrado ............................................................................................................................... 40 

Abstract ......................................................................................................................... 40 

Resumo ......................................................................................................................... 40 

Introdução ..................................................................................................................... 41 

Material e métodos ....................................................................................................... 42 

Resultados  .................................................................................................................... 43 

Discussão ...................................................................................................................... 44 

Conclusão ..................................................................................................................... 45 

Agradecimentos ............................................................................................................ 45 

Referências  .................................................................................................................. 46 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

1 INTRODUÇÃO 
 

 

Para manter-se produtiva, a pecuária de corte intensificou o sistema de produção, 

confinando animais a dietas mais energéticas, que embora proporcionem aumento de peso e 

maior taxa de desfrute do rebanho (BARDUCCI et al., 2015; DIAS et al., 2016) podem 

afetar o ecossistema ruminal, promovendo queda do pH ruminal e  lise de bactérias Gram 

negativas no rúmen, resultando em um aumento dos lipopolissacarídeos (LPS) livres no 

líquido ruminal (PALMONARI et al., 2010; DONG et al., 2011).  

O excesso de LPS absorvidos pela circulação sanguínea desencadeia resposta 

inflamatória local e sistêmica, interferindo diretamente na integridade da parede do trato 

gastrointestinal, na circulação sanguínea dos cascos e na imunidade dos animais, causando 

uma enfermidade chamada de síndrome acidose ruminal subaguda (SARA) (PLAIZIER et 

al., 2008).  

Desta maneira faz-se rotineiramente o uso de antibióticos melhoradores de 

desempenho, que controlam a microbiota ruminal evitando os diversos efeitos deletérios 

causados por esta síndrome (SATO, 2015). No entanto, a possibilidade de resistência 

gerada nos microrganismos por estes melhoradores e a proibição deles na alimentação 

animal na Europa desde 2006 (MILLEN et al., 2013),  tem motivado a busca de alternativas 

como extratos vegetais (HERNÁNDEZ et al., 2004), que possuem além do efeito 

antimicrobiano, efeitos antioxidante, digestivo e anti-inflamatórios (RIZZO et al., 2010). 

Neste contexto, foi desenvolvido um trabalho, descrito no capítulo 1, com o objetivo 

de avaliar efeitos da dieta 100% concentrado na imunidade inata do animal e verificar se o 

aditivo derivado de extrato vegetal alcaloides quaternários de benzofenantridina e protopina 

(AQBPs) é capaz de minimizar estes efeitos.  

Como resultado, observou-se que a dieta isenta de forragem inicialmente reduz a 

fagocitose de neutrófilos sanguíneos e a perpetuação da dieta gera inflamação tecidual que 

ativa a quimiotaxia neutrofílica com depleção destas células sanguíneas, favorecendo a 

ocorrência de afecções respiratórias. Além disso, os alcaloides AQBPs foram capazes de 

minimizar a inflamação da parede ruminal e a quimiotaxia neutrofílica, minimizando a 

ocorrência de afecções respiratórias causada pela SARA. 

Frente aos efeitos deletérios da dieta na imunidade e na produção, faz-se necessário 

detectar o mais precocemente possível estas alterações, bem como sua magnitude, pois as 

perdas produtivas corresponderão à duração e a gravidade deste distúrbio (TAJIK et al., 

2011). Para isso busca-se monitorar precocemente o pH ruminal  que pode ser realizado por 
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meio da mensuração do pH do líquido ruminal (NORO et al., 2013).  

A técnica mais recomendada para esta análise é a ruminocentese, considerada segura 

para colheita de fluído ruminal em bovinos de leite (GIANSELLA et al., 2010; 

KHAFIPOUR et al., 2011) porém, pouco relatada para bovinos de corte. Esta lacuna na 

literatura, juntamente com a alta ocorrência de abscessos posterior a punção ruminal nos 

bovinos de corte submetidos a SARA, motivaram ao desenvolvimento do segundo trabalho, 

descrito no capítulo 2, complicações após ruminocentese em bovinos de engorda 

submetidos à dieta de 100% concentrado. 

Neste trabalho, foi possível concluir que a técnica de punção do saco ventro caudal 

do rúmen descrita por (TAJIK et al., 2011),  não foi adequada para bovinos de engorda 

submetidos à dieta 100% concentrado, por desencadear reação local e abscessos em todos 

os animais deste experimento. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 Eficiência do confinamento na terminação dos bovinos 

 

A pecuária de corte brasileira nos últimos anos apresentou crescimento exponencial, 

dispondo de aproximadamente 200 milhões de animais (MAPA, 2016) e sendo responsável 

por 31,1% do total do PIB do agronegócio do Brasil em 2016 (ESALQ, 2016), a pecuária de 

corte também possui destaque no cenário global de produção e exportação de carnes, o Brasil 

é o segundo maior produtor de carne do mundo desde 2009, segundo o IBGE (2016), no 

Brasil em 2015 foram abatidas 30,6 milhões de animais.  

Para se tornar cada vez mais competitiva e atender a demanda mundial, composta 

por um mercado cada vez mais exigente, a pecuária brasileira busca incrementar a produção 

com maior taxa de crescimento e desfrute do rebanho e consequentemente maior lucro 

intensificando o sistema de produção com objetivo de maior desempenho animal (DIAS et 

al., 2016). 

Para isso, a prática de terminação de animais em confinamento cresceu 

consideravelmente nos últimos anos. Nestes sistemas, confina-se um grande número de 

animais em espaços reduzidos, fornecendo-se dietas mais energéticas conforme as 

exigências nutricionais dos animais para melhorar desempenho, eficiência produtiva e 

econômica (VALADARES et al., 2009; FRANÇA e RIGO, 2011). 

Assim, as de dietas com maior concentração de amido têm sido cada vez mais 

utilizadas, pois além de serem mais energéticas, possibilitam a padronização do lote e 

proporcionam maior produtividade por área (DIAS et al., 2016).  

 

2.1.1 Dieta 100% concentrado na terminação de bovinos de corte  

 

O uso de alimentos volumosos se transformou em um entrave, pois a valorização 

das terras tornou inviável o uso de grandes áreas para produzir forragem, além de estas 

dietas necessitarem de mais mão de obra e maquinário, e do fato dos volumosos serem 

menos estáveis no cocho (PAULINO et al., 2013).  

Sendo assim, o crescente número de confinamentos no Brasil associado à grande 

produção nacional de grãos fez com que o seu uso e seus subprodutos na dieta dos animais 

aumentassem consideravelmente, pois há absorção máxima dos alimentos, resultando em 

ganho de peso precoce, aliado à menor mão de obra e maior facilidade de armazenagem do 

alimento quando comparado ao volumoso (PAULINO et al., 2013; JESUS et al., 2014). 
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Dietas compostas por 25% ou mais de amido podem ser chamadas de dietas de alto 

concentrado, na qual a rápida fermentação de carboidratos produz maiores quantidades de 

ácidos graxos de cadeia curta (AGCC) por meio da fermentação bacteriana de maneira mais 

eficiente, transformando a maior parcela da energia consumida em depósito de proteína ou 

gordura corporal (PLAIZIER et al., 2008; LECHARTIER e PEYRAUD, 2010; 

DIONISSOPOULOS et al., 2012).  

No Brasil, o uso de dietas de alto concentrado iniciou em 2005, quando foi 

desenvolvido o pellet, que é associado ao grão inteiro do milho (PAULINO et al., 2013). Os 

sistemas de terminação em confinamento têm se adequado a dietas sem fontes de fibra 

longa, substituindo as dietas tradicionais baseadas em 70% de volumoso e 30% de 

concentrado pelas dietas de 100% concentrado, composta de grão de milho inteiro e 

“núcleo-pellet” fonte proteica, associando a vitaminas, minerais e aditivos alimentares. 

Essas dietas de alta praticidade são mais energéticas e ricas em carboidratos 

rapidamente fermentáveis no rúmen, proporcionando saciedade para o animal (ARRIGONI 

et al., 2013; BARDUCCI et al., 2015). Indica-se utilizar a dieta composta de 85% de grão 

de milho inteiro e 15% do pellet concentrado, resultando uma dieta altamente energética 

(PAULINO et al., 2013). 

Como a maior parte dos custos desta fase da engorda pertence à alimentação, uma 

dieta com maior concentração de grãos torna-se mais lucrativa, pois há melhor conversão 

alimentar, ganho de peso maior e mais rápido, melhor acabamento de carcaça e menores 

custos operacionais no confinamento, além de menor tempo para o abate do animal 

(ARRIGONI et al., 2013). 

 

2.2 Desordens metabólicas 

 

A abordagem entre nutrição e estados inflamatórios tem sido chamada de imunologia 

nutricional, a qual correlaciona à dieta e a microbiota ruminal e sua interação com o 

hospedeiro no desenvolvimento de doenças metabólicas (CANI e DELZENNE, 2009).  

Utilizar dietas sem volumoso apresenta vantagens e ao mesmo tempo riscos e 

desafios, pois se aumenta o risco de ocorrer desordens metabólicas como acidose ruminal e 

suas consequências: laminite, abscessos hepáticos e deslocamento de abomaso 

(NAGARAJA e LECHTENBERG, 2007).  

Dietas compostas por alta porcentagem de concentrado podem afetar o ecossistema 

ruminal e o seu metabolismo, modificando as atividades dos microrganismos ruminais, 

sendo necessário um período de transição entre uma dieta rica em volumoso para uma dieta 
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rica em grãos (PALMONARI et al., 2010; PAULINO et al., 2013).  Quando isto não ocorre, 

há alteração do pH ruminal e da  microbiota, devido à produção excessiva de AGCC, que 

favorecem a proliferação principalmente de bactérias como Streptococcus bovis no rúmen. 

Essas bactérias metabolizam carboidratos em ácido lático, o que leva a queda abrupta do pH 

ruminal tornando-o nocivo para a sobrevivência dos protozoários ciliados e algumas 

bactérias Gram negativas (FRANZOLIN e DEHORITY, 2010; ALARCÓN et al., 2011; 

SATO et al., 2015).  

Além disso, tais dietas tem efeito negativo na proliferação de microrganismos 

celulolíticos ruminais como o Ruminococcus albus e Ruminococcus flavefaciens 

(SCHWARTZKOPF-GENSWEIN, et al., 2003; STONE, 2004; ENEMARK, 2009; 

FRANZOLIN e DEHORITY, 2010).  A ausência de protozoários ruminais corrobora para o 

aumento de bactérias no rúmen, para a queda na produção de amônia e  AGCC, levando a 

menor digestibilidade de matéria orgânica (FRANZOLIN e DEHORITY, 2010).  

Assim, dietas com alta proporção de concentrado influenciam na população de 

microrganismos ruminais, alteram o pH ruminal e interrompem a simbiose da microbiota 

presente no rúmen, culminando na síndrome metabólica chamada acidose ruminal 

(SCHWARTZKOPF-GENSWEIN et al., 2003; STONE, 2004; ENEMARK, 2009; 

FERNANDO et al., 2010; HOOK et al., 2010).  

 

2.2.1 Síndrome acidose ruminal subaguda  

 

Dietas 100% concentrado levam a mudanças no mecanismo ruminal e resultam em 

alterações nas proporções dos ácidos graxos de cadeia curta presentes no rúmen, principalmente 

a produção do ácido propiônico, que possui origem glicogênica e estimula o crescimento celular 

(NEUMANN et al., 2015). Entretanto, a maior produção deste ácido graxo de cadeia curta leva a 

alterações significativas de pH, metabolização de energia e consequente menores ganhos de 

peso, podendo comprometer o desempenho dos animais. Pois, o pH baixo pode desencadear 

acidose ruminal, a qual pode se apresentar de forma intensa ou branda, sendo a acidose mais 

tênue a mais comum, denominada de síndrome acidose ruminal subaguda (SARA), a qual 

não representa risco de morte imediato ao animal, mas gera redução no desempenho 

produtivo e é precursora de outras doenças metabólicas (KRAUSE e OETZEL, 2006). 

A SARA foi mencionada pela primeira vez por Dirksen et al. (1965), que a 

descreveram como acidose latente crônica, sem sinais clínicos claros, e com alta incidência 

de acidose lática aguda. A SARA é uma desordem metabólica comum em bovinos e se 

caracteriza por episódios diários de pH baixo, em consequência da ingestão de dietas ricas 
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em carboidratos de rápida fermentação e por falta de fibra fisicamente efetiva (STONE, 

2004; ZEBELI et al., 2008). Alguns autores citam que a SARA se desenvolve quando o pH 

ruminal fica entre 5.5 e 5.8  por horas (KLEEN et al., 2003; KRAUSE e OETZEL, 2006; 

PENNER et al., 2007) ou até mesmo 6.0 (STONE, 2004).  

Como esta alteração de pH pode ser considerada fisiológica, o animal não demonstra 

sinais clínicos iniciais, o que torna a SARA um grande problema, pois o diagnóstico precoce 

dificilmente ocorre e, quando ocorre, já existem sinais clínicos evidentes, com alterações 

ruminais e sistêmicas irreversíveis (DIONISSOPOULOS et al., 2012). 

A ocorrência da SARA é correlacionada com a alteração da fermentação microbiana 

de AGCC e a incapacidade do tamponamento do pH pelo acúmulo desses ácidos no rúmen, 

ocorrendo uma cascata de eventos fisiológicos que incluem menor qualidade do tecido 

estratificado ruminal devido à falta de fibra fisicamente efetiva na dieta, que resulta em 

menor estímulo de ruminação e consequentemente menor quantidade de saliva, importante 

para o  tamponamento do líquido ruminal (ZEBELI et al., 2008; ASCHENBACH et al., 

2011). 

O pH  baixo favorece a proliferação de bactérias como a Proteobacteria, 

Megasphaera elsdenii, Streptococcus bovis, Selenomonas ruminantium, e Prevotella 

bryantii, em contraste com a queda das populações de Butyrivibrio fibrisolvens e 

Fibrobacter succinogenes, que são duas bactérias importantes que fazem a digestão de fibras 

(FERNANDO et al., 2010). As condições ruminais induzidas pela dieta 100% concentrado 

também estimulam a proliferação, principalmente de bactérias como a Escherichia coli que 

possui alta virulência (KHAFIPOUR et al., 2011).  

O pH baixo leva a lise de bactérias Gram negativas que são predominantes no rúmen, 

ocorrendo o aumento da concentração de lipopolissacarideos (LPS) no fluído ruminal, 

componente da parede celular das bactérias Gram negativas, os quais são potentes 

endotoxinas (NAGARAJA e TITGEMEYER, 2007; ZEBELI e AMETAJ, 2009).  

A alteração do pH juntamente com as endotoxinas induzem um processo inflamatório 

local, com isquemia e apoptose das células ruminais, aumentando a permeabilidade epitelial 

do rúmen, permitindo o contato do líquido ruminal  com as camadas da submucosa 

(STEELE et al., 2009; LI et al., 2014), podendo ocasionar cronicamente a paraqueratose e a 

hiperqueratose, o que compromete a absorção de AGCC (STONE, 2004; PENNER et al., 

2009; ASCHENBACH et al., 2011) e aumentam ainda mais a permeabilidade das barreiras 

da mucosa ruminal (STEELE et al., 2009; PENNER et al., 2009; DIONISSOPOULOS et al., 

2012).  

Tais eventos permitem a passagem de bactérias ruminais para a corrente sanguínea 
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via sistema porta hepática, causando abscessos no fígado (NAGARAJA e TITGEMEYER, 

2007; STEELE et al., 2009). Também se sugere que o pH ácido do rúmen mude a pressão 

osmótica ruminal corroborando para a passagem dos LPS do rúmen para a corrente 

sanguínea por meio das injúrias presentes no epitélio ruminal (KLEEN et al., 2003; 

ENEMARK et al., 2009), o que  ativa o sistema imune e produção de citocinas pro-

inflamatórias e de proteínas de fase aguda e influencia diretamente na resposta dos leucócitos 

(KHAFIPOUR et al., 2009; SATO, 2015). 

Outra substância que alcança a corrente sanguínea durante a SARA é o acido lático, 

desencadeando lactacidemia e acidose metabólica gerando graus diferentes de desidratação e 

letargia dos animais. Todos estes mecanismos relatados afetam a microcirculação dos cascos, 

levando a quadros de laminite, redução de ganho de peso e a redução da imunidade, o que 

aumenta a susceptibilidade a doenças infecciosas em longo prazo (AMETAJ et al., 2010). 

 

2.3 Imunidade inata  

 

O papel principal do sistema imune é prevenir a invasão de microrganismos 

patogênicos ao animal, eliminar infecções, fontes de injúria celular e restaurar a função 

normal dos tecidos. O sistema imune utiliza o meio físico, celular e fatores solúveis para 

facilitar a defesa contra microrganismos patogênicos (AITKEN et al., 2011; SORDILLO, 

2016). 

O sistema imune inato é o mecanismo de defesa dominante dos animais e representa 

a primeira linha de defesa do organismo contra agentes patogênicos, possuindo componentes 

não específicos da resposta imune que combatem microrganismos infecciosos rapidamente, 

mobilizando outras células de defesa para o local de exposição ao patógeno (SORDILLO, 

2016). 

As células de defesa que compõem a imunidade inata são os leucócitos, esta 

população de células atua na eliminação de patógenos. Os leucócitos que realizam a 

imunidade inata são compostos por macrófagos, células dendríticas e neutrófilos, e se 

originam na medula óssea a partir de uma célula progenitora de granulócitos. Os neutrófilos 

são as células predominantes durante o processo de inflamação, sendo capazes de responder 

e migrar rapidamente e em grande número para o local de lesão e inflamação (BANNIKOV 

et al., 2007; SORDILLO, 2016). 

Os neutrófilos possuem três meios diferentes para eliminar patógenos de um local 

onde esteja ocorrendo uma infecção sendo eles: mecanismo oxidativo pela formação de 

espécies reativas ao oxigênio (EROs), mecanismo não oxidativo pela degradação de enzimas 
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armazenadas nos grânulos presentes no citoplasma dos neutrófilos e pela formação de uma 

rede extracelular de neutrófilos (KOLACZKOWSKA e KUBES, 2013). Contudo, tais 

mecanismos podem gerar danos aos tecidos adjacentes, devido ao estresse oxidativo e 

degradação enzimática como parte do processo inflamatório (CARRETTA et al., 2016). 

Células do sistema imune inato possuem receptores que reconhecem padrões 

moleculares associados a patógenos (PAMPs). Dentre eles, um dos mais estudados é o grupo 

dos receptores tipo Toll (toll- like TL), no qual o Toll like 4 (TL-4) reconhece os LPS 

presentes na membrana das  bactérias Gram  negativa e o TL-2 reconhece peptideoglicanos 

presentes em bactérias Gram positivas (JUNGI et al., 2011; KUMAR et al., 2011).  Uma vez 

reconhecido os patógenos, os fagócitos iniciam uma cascata de sinalizadores que resulta no 

início da reposta imune inata (KUMAR et al., 2011). 

As dietas ausentes de forragem estão associadas à ativação de resposta de fase aguda 

não específica. Isto se deve a translocação de endotoxinas como os LPS no sistema 

circulatório (AMETAJ et al., 2010).  

O aumento de LPS na corrente sanguínea provoca resposta imune aguda e efeitos 

sistêmicos como o aumento do número de neutrófilos circulantes, liberação de citocinas pró-

inflamatórias como interleucina-1 (IL-1), interleucina-6 (IL-6) e fator de necrose tumoral-a 

(TNF-a) por fagócitos mononucleares e esses mediadores resultam no aumento da secreção 

de proteínas de fase aguda pelos hepatócitos, desencadeando um status inflamatório 

(AMETAJ et al., 2009; KHAFIPOUR et al., 2009).  

Como o tecido mais afetado é a mucosa ruminal, que é a principal fonte de LPS para 

a circulação, há uma quimiotaxia neutrofílica para o local com o objetivo de eliminar os 

patógenos por meio de fagocitose, a eliminação das partículas internalizadas ocorre 

principalmente por meio do metabolismo oxidativo, buscando assim restaurar a homeostase 

(AITKEN et al., 2011). 

Acredita-se que na SARA ocorra imunomodulação dos neutrófilos sanguíneos, 

gerando uma redução da função destas células, tornando os animais mais susceptíveis a 

infecções, especialmente as respiratórias.  No entanto, ainda existem controvérsias a respeito 

desta imunomodulação, pois apesar dos AGCC promoverem acidificação neutrofílica, que é 

tamponada pelo influxo de Ca²+, o qual leva ao aumento da produção de EROs  in vitro 

(CARRETTA et al., 2016), Sandoval et al. (2007) e Afonso et al. (2002) não encontraram 

esta resposta em  bovinos e ovinos submetidos a SARA.   

Além disso, as alterações ruminais induzidas pela SARA, aumentam a expressão da 

molécula de adesão de L-selectina que é responsável pela adesão e posterior quimiotaxia 

neutrofílica para o rúmen (VINOLO et al., 2009), no entanto Alarcón et al. (2011) 
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verificaram que os AGCC diminuíram a quimiotaxia de neutrófilos. 

 

2.3.1 Proteínas de fase aguda  

 

As proteínas de fase aguda (PFAs) compõem um grupo variado de proteínas 

estruturalmente não relacionadas, produzidas diante de resposta inflamatória sistêmica e 

participam da modulação da imunidade inata. Em bovinos, as principais proteínas de fase 

aguda são amiloide sérico A, haptoglobina e fibrinogênio (ECKERSALL e BELL, 2010).  

As PFAs são proteínas plasmáticas que funcionam como indicadores precoces de 

processos inflamatórios, pois fazem o início da defesa inata (MURATA, 2007). Sua 

produção é precedida por resposta inflamatória local seguida de liberação de hormônios 

conhecidos como citocinas pró-inflamatórias, que agem como mensageiro entre o local onde 

está ocorrendo a injúria e os hepatócitos que sintetizam inúmeras PFAs, as quais aumentam a 

quimiotaxia e imunomodulam a inflamação por meio de resposta bacteriostática e pela 

diminuição dos danos oxidativos (JAIN et al., 2011; CRAY, 2011). 

Quando microrganismos patogênicos conseguem atravessar a superfície do epitélio 

ruminal, são ativadas respostas imunes de proteção, ocorrendo a liberação de citocinas que 

ativam os hepatócitos a produzirem estas proteínas de fase aguda, ativando neutrófilos, 

quando presente em pequenas quantidades, mas inibindo a reposta imune quando secretadas 

em grandes quantidades, evitando assim que ocorra uma resposta inflamatória exagerada, o 

que seria danosa ao hospedeiro (DILDA et al., 2012).  

Como estas proteínas são precocemente secretadas e o seu aumento é proporcional ao 

dano tecidual, elas podem ser utilizadas como marcadores precoces inflamatórios nos 

bovinos, sendo a haptoglobina e o amiloide sérico A, as proteínas mais estudadas em 

bovinos (PLAIZIER et al., 2008).  

 

2.4 Adição de aditivo fitoterápico não nutricional  

 

O uso de aditivos alimentares pode contribuir para maior crescimento e terminação 

de bovinos, sendo os mais utilizados os antibióticos. Entretanto, quando utilizados de 

maneira incorreta podem desenvolver cepas de microrganismos resistentes aos antibióticos e 

probióticos (KALMOKOFF et al., 2011; SATO, 2015). Os consumidores têm buscado 

alimentos livres de possíveis resíduos de antibióticos em carne e leite, por isso buscam-se 

alternativas para minimizar o impacto da retirada dos antimicrobianos promotores de 

crescimento na carne bovina, o que permite que aditivos alimentares de origem orgânica, 
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como aditivos provenientes de extratos vegetais, possam realizar esta função (SATO, 2015).  

Sendo assim, os extratos vegetais tem ganhado destaque devido a seus efeitos 

antimicrobiano, antioxidante e digestivo (HERNÁNDEZ et al., 2004; RIZZO et al., 2010). 

Além disso, estes aditivos extraídos a partir de plantas possuem maior aceitação do público 

em geral, assim como de países que proíbem importações de produtos derivados de animais 

alimentados com antibióticos (DICKENS e INGRAM, 2001). 

Deste modo, aditivos fitoterápicos tem gerado grande interesse em seu uso como 

uma alternativa para a substituição de antibióticos promotores de crescimento. Neste 

cenário, aditivos fitogênicos, como os alcaloides benzofenantridina e protopina se 

destacam. Estes alcalódes estão presentes na sanguinarina, um sal de amônio quaternário, 

que pode ser obtido de plantas pertencentes à família Papaveraceae como a Sanguinarina 

canadensis, Cheelidonium majus e Maclayea cordata, cujo seus extratos podem ser obtidos 

a partir de seus rizomas moídos (HU et al., 2001).  

Os alcaloides queleritrina e a benzofenantridina, tem sido utilizados como aditivos 

para rações de animais, pois apresentam efeitos fisiológicos generalizados. Exibem efeitos 

antimicrobianos, anti-inflamatórios, efeitos anestésicos locais, efeitos adrenolíticos e 

simpatolíticos que podem inibir ou bloquear atividade adrenérgica ou simpática e um amplo 

espectro anti-inflamatório e imunomodulatório, podendo diminuir significativamente a 

expressão de mediadores inflamatórios (KOSINA et al., 2004; MAZZANTI et al., 2009; 

KHADEM et al., 2014).  

Estes alcaloides possuem efeitos nutricionais, aumentando a disponibilidade de 

aminoácidos, pois seus princípios ativos inibem a atividade de enzimas aromáticas 

aminoácidos descarboxilases presentes no lúmen intestinal, e consequentemente melhoram a 

retenção de proteína, resultando em melhor desempenho (ESTRADA-ÂNGULO et al., 

2016). Segundo Khadem et al. (2014) estes alcaloides diminuem a liberação de citocinas pró-

inflamatórias IL-1β e síntese de óxido nítrico e aumenta a liberação de citocinas anti-

inflamatórias como IL-10, sugerindo efeito anti-inflamatório da mucosa gastrointestinal.  

Estudos também demonstram propriedades anti-carcinogênicas e anti-inflamatórias 

em animais, demonstrando que o aditivo pode afetar a degranulação e a fagocitose de 

neutrófilos in vitro (AHMAD et al., 2000; SLANINOVÁ et al., 2001). 

Suplementos a base destes alcaloides já foram utilizados na dieta de suínos e aves, na 

forma do produto comercial SANGROVIT-RS® (Phytobiotics Futterzusatzstoffe GmbH, 

Eltville, Germany), e demonstraram eficácia em relação a melhor desempenho produtivo 

inclusive maior ganho de peso, entretanto são escassos os estudos do uso desse aditivo em 

dietas de bovinos em confinamento (AGUILAR-HERNÁNDEZ et al., 2006). 
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ALCALOIDES QUATERNÁRIOS DE BENZOFENANTRIDINA E PROTOPINA 

ATENUAM OS EFEITOS DEPRESSORES DO SISTEMA IMUNE DE NOVILHOS  

 

Autores: Angela M. Reck; Alessandra M. Coelho; Bruna Artner; Desiree Vera Pontarolo; 

Mikael Neumann, Heloisa G. Bertagnon. 

 

Abstract  

Based on the anti-inflammatory and antimicrobial effects of phytotherapeutic alkaloids of 

benzophenanthridine and protopine (AQBPs), this work aimed to verify if these alkaloids can 

minimize the immunosuppressive effects of the fodder-free diet in confined steers. For this, 

32 whole-calf Angus x Nellore steers were used, with initial mean weight of 365 kg and initial 

mean age of 11 months. The experimental design was completely randomized, using a double 

blind study in relation to the treatment. It was composed of two treatments: Control - diet 

without alkaloids and Sanguinarina - diet with AQBPs (4g animal day
-1

 of SANGROVIT® 

product). The study was carried out through the transition from the initial forage diet and 

concentrate to the forage-free challenge diet according to the following moments: M0, in 

which the adaptation to the 100% concentrate diet was carried out; M14, at which time the 

bulk was completely removed and in two M35 and M78 times with the same M14 diet. Daily 

the animals were observed to see the occurrence of nasal secretions and, at the times 

described above, the animals were weighed and submitted to blood sampling for automatic 

blood counts, phagocytosis evaluation, production of reactive oxygen species and chemotaxis 

of neutrophils by means of flow cytometry and serum haptoglobin dosing by the ELISA 

technique. It was observed that the diet composed of 100% of concentrate generated 

interference in the immune activity, decreasing the phagocytosis and the amount of circulating 

neutrophils, besides promoting systemic inflammation and increased occurrence of nasal 

secretion in the animals. The incorporation of benzophenanthridine and protopine alkaloids 

was able to attenuate the neutrophilic depletion of blood circulation and inflammation of the 

ruminal wall, reducing the occurrence of respiratory diseases. 

 

Index terms: Alkaloids, phagocytosis, chemotaxis, ROS, haptoglobin, leukocytes. 

 

 

Resumo  

Baseado nos efeitos anti-inflamatórios e antimicrobianos dos alcaloides de benzofenantridina 

e protopina (AQBPs) derivados de fitoterápicos, este trabalho pretendeu verificar se estes 

alcalóides podem minimizar os efeitos imunossupressores da dieta isenta de forragens em 

novilhos confinados. Para tanto, foram utilizados 32 novilhos inteiros ½ sangue Angus x 

Nelore, com peso médio inicial de 365 kg e idade média inicial de 11 meses. O delineamento 

experimental foi inteiramente casualizado, realizado por modelo estudo duplo cego em 

relação ao tratamento, sendo composto por dois tratamentos: Controle - dieta sem alcaloides e 

Sanguinarina - dieta com AQBPs (4g animal dia
-1 do produto SANGROVIT®). O estudo foi 

realizado por transição de dieta inicial de forragem e concentrado para dieta desafio isenta de 

forragem conforme os momentos: M0, no qual foi realizada a adaptação à dieta 100% 

concentrado; M14, momento em que o volumoso, foi completamente removido e em mais 

dois momentos M35 e M78 com a mesma dieta do M14. Diariamente os animais foram 

observados para ver a ocorrência de secreções nasais e, nos momentos descritos acima, os 

animais foram pesados e submetidos à colheita de sangue para realização do hemograma em 

contador automático, avaliação da fagocitose, produção de espécies reativas de oxigênio e 
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quimiotaxia de neutrófilos dos bovinos por meio de citometria de fluxo e dosagem de 

haptoglobina sérica pela técnica de ELISA. Notou-se que a dieta composta por 100% de 

concentrado gerou interferência na atividade imune diminuindo a fagocitose e a quantidade de 

neutrófilos circulantes, além de promover inflamação sistêmica e maior ocorrência de 

secreção nasal nos animais. A incorporação dos alcalóides benzofenantridina e protopina foi 

capaz de atenuar a depleção neutrofílica da circulação sanguínea e da inflamação da parede 

ruminal, reduzindo a ocorrência de afecções respiratórias.  

 

Termos de Indexação: Alcaloides, fagocitose, quimiotaxia, ERO, haptoglobina, leucócitos.   

 

 

Introdução 

A pecuária brasileira faz parte de um cenário composto por um mercado exigente e de 

alta demanda, o qual busca intensificação, maior taxa de crescimento e desfrute do rebanho 

com a finalidade de obter maiores lucros (DIAS et al., 2016). Com esse objetivo, a terminação 

de animais confinados cresceu consideravelmente nos últimos anos (MILLEN & ARRIGONI, 

2013; NICHELE et al., 2015), e as dietas tradicionais baseadas em 70% de volumoso e 30% 

de concentrado foram substituídas por dietas mais energéticas compostas por maior 

porcentagem de grãos e subprodutos (BARDUCCI et al., 2015).  

Estas dietas fornecem maiores quantidades de ácidos graxos de cadeia curta (AGCC), 

e possuem teores insuficientes de fibra, o que diminui a motilidade ruminal e favorece o 

acúmulo destes AGCC no fluído ruminal, que pode desencadear um quadro de síndrome de 

acidose ruminal subaguda (SARA) (BERNARDES et al., 2007). Este distúrbio metabólico, 

mesmo que sútil tem efeitos negativos sobre o desempenho e a saúde dos animais, pois a 

alteração da microbiota e do pH, interfere na integridade da parede ruminal e contribui para a 

lise de bactérias Gram negativas no fluído ruminal, o que leva ao aumento de 

lipopolissacarídeos (LPS), que alcançam a circulação sanguínea e desencadeiam uma série de 

respostas inflamatórias, sendo as mais comuns ruminite, laminite e abscessos hepáticos, que 

levam ao menor desempenho e redução do ganho de peso dos animais confinados (PLAIZIER 

et al., 2008; SATO, 2015).  

Esta inflamação do tecido epitelial ruminal ativa macrófagos teciduais a produzirem 

citocinas pró-inflamatórias, que estimulam os hepatócitos a produzirem proteínas de fase 

aguda (PFA), como a haptoglobina e amiloide sérico A (ENEMARK, 2009; PLAIZIER et al., 

2012). Na SARA, a injúria ruminal crônica induz a produção de haptoglobina, entre 4 a 6 dias 

após a lesão, sendo esse aumento proporcional à inflamação gerada (HINDERS & OWEN, 

1965; ENEMARK, 2009). Estas proteínas de fase aguda imunomodulam a inflamação 

controlando a resposta bacteriostática e diminuindo os danos oxidativos no tecido lesionado, 

atuando diretamente nos neutrófilos, evitando que o excesso da ativação neutrofílica leve a 

injúria tecidual exacerbada, o que parece contribuir com a redução da atividade imune geral, 

facilitando a instalações de doenças infecciosas, particularmente as respiratórias (ENEMARK 

2009; PLAIZIER et al., 2012; CRAY, 2011).  

Embora esta cascata de reações seja conhecida, existem discrepâncias sobre seus 

efeitos na resposta imune. Enquanto Alarcón et al. (2011) tenham verificado que a AGCC 

diminuem a quimiotaxia de neutrófilos, Le Poul et al. (2003), verificaram o contrário em 

neutrófilos de humanos. Carretta et al. (2016) e Le Poul et al. (2003) observaram que os 

AGCC aumentaram o metabolismo oxidativo de neutrófilos de bovinos e humanos 

respectivamente, porém os estudos de  Sandoval et al. (2007)  demonstram que os  AGCC não 

interferiram nesta função e ainda, para Afonso et al. (2002), os AGCC reduziram o 

metabolismo oxidativo dos neutrófilos de ovinos.  

Como os efeitos deletérios da SARA nos tecidos ruminal, hepático e podal, bem como 

na produtividade e ganho de peso animal já são bem conhecidos, o uso de aditivos como os 

antibióticos ionóforos se tornam essenciais, pois estimulam a remoção dos AGCC do rúmen, 
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minimizando a queda do pH ruminal e aumentam a absorção de energia (COSTA et al., 

2008). Além do uso de ionóforos uma alternativa que tem sido realizada é o uso de extratos 

vegetais como melhoradores de desempenho (HERNÁNDEZ et al., 2004; RIZZO et al., 

2010), que  atuam como antimicrobianos, antioxidantes e digestivos (RIZZO et al., 2010). 

Como são antimicrobianos naturais extraídos a partir de plantas, possuem maior aceitação do 

público (DICKENS & INGRAM, 2001). 

Dentre os extratos vegetais, citam-se ainda os alcaloides de benzofenantridina e 

protopina, um aditivo não nutricional, obtido a partir de uma planta do gênero papaveraceae 

(Macleaya cordata), que além dos efeitos retromencionados ainda possui amplo espectro anti-

inflamatório no trato gastrointestinal (MAZZANTI et al., 2009). Alguns autores também 

citam que estes alcaloides inibem o crescimento bacteriano, apresentando efeitos benéficos 

para ganho de peso e desempenho quando incorporados à dieta de suínos e aves (KOSINA et 

al., 2004; PICKLER et al., 2013). 

Sabe-se que a SARA ocasionada por dieta 100% concentrado interfere na eficiência 

dos leucócitos sanguíneos e consequente queda da imunidade, porém seu mecanismo ainda é 

controverso. Desta maneira o presente estudo objetivou avaliar a eficácia da sanguinarina 

(AQBPs) sobre a imunidade inata de bovinos confinados submetidos à dieta 100% 

concentrado.  

 

Material e métodos 

Este experimento foi aprovado pelo comitê de ética em uso animal CEUA-

UNICENTRO-21/2015. Foram utilizados 32 novilhos inteiros ½ sangue Angus x Nelore, com 

peso médio inicial de 365 kg e idade média inicial de 11 meses, sendo os animais previamente 

vermifugados e vacinados contra viroses respiratórias (Biogen V4J5 I). Estes animais vieram 

de propriedade localizada nas proximidades da unidade experimental, onde foram alojados em 

confinamento do Núcleo de Produção Animal (NUPRAN) na Universidade Estadual do 

Centro-Oeste (UNICENTRO), localizada em Guarapuava – PR, com dois animais por baia, 

levando-se em consideração o peso e escore de condição corporal. 

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, realizado por modelo 

estudo duplo cego em relação ao tratamento, sendo composto por dois tratamentos: controle - 

dieta sem alcaloides e sanguinarina - dieta com AQBPs do produto SANGROVIT-RS® 

(Phytobiotics Futterzusatzstoffe GmbH, Eltville, Germany), na dose de 4 gramas por animal 

por dia, conforme recomendação do fabricante. 

O experimento teve duração de 78 dias, iniciando-se no M0 juntamente com a 

adaptação a dieta 100% concentrado, período em que os animais foram alimentados com dieta 

composta por 1,2% do peso vivo (PV) dos animais de mistura concentrada (núcleo proteico, 

vitamínico e mineral: 20% + milho grão inteiro: 80%) e silagem de milho à vontade; do 

quinto ano nono dia os animais receberam 1,6% do PV da mistura concentrada, continuando-

se com silagem de milho à vontade; no décimo dia foi fornecido 1,8% de PV de mistura 

concentrada e iniciou-se a redução do fornecimento de volumoso de 25% ao dia até o décimo 

terceiro dia, no décimo quarto dia interrompeu-se então completamente o fornecimento de 

alimento volumoso, está dieta de 100% concentrado foi fornecida até o fim do experimento de 

forma “ad libitum” com ajustes diários de fornecimento. Os animais foram pesados e coletas 

de sangue foram realizadas sequencialmente nos momentos M0 sendo o início do 

experimento, quatorze dias depois em M14, após 21 dias em M35 e posterior a 43 dias em 

M78.   

As dietas foram fornecidas duas vezes ao dia, às 7:00 e às 17:30 horas disponibilizadas 

no cocho. A mistura foi fornecida na forma de ração total misturada (RTM), sendo apenas o 

AQPBs fornecido individualmente sobre a RTM, a fim de garantir a ingestão do produto pelos 

animais. No grupo controle foi fornecido quirera de milho (10 gramas por animal). 

A mistura concentrada foi elaborada na fábrica de rações comerciais da Cooperativa 

Agrária localizada na região de Entre Rios, Guarapuava-PR. Na preparação do concentrado 
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proteico peletizado, foram utilizados os seguintes alimentos: farelo de soja, farelo de trigo, 

radícula de malte, calcário calcítico, fosfato bicálcico, uréia pecuária, premix vitamínico e 

mineral, sal comum, monensina sódica (75 mg/kg-1) e virginiamicina (75 mg/kg-1). Desta 

forma o núcleo proteico utilizado na dieta apresentou teores médios percentuais de MS de 

90,22%, PB de 42,23%, EE de 2,59%, FDN de 24,61%, FDA de 12,28%, MM de 16,31%, Ca 

de 2,77%, P de 1,11%, K de 1,57% e Mg de 0,48%, com base na matéria seca total.  

Para verificação da imunidade sanguínea, foram colhidas amostras de sangue nos 

momentos M0 ao M78 por meio de venopunção da jugular externa em frascos contendo 

heparina para avaliação da função de leucócitos, em frascos contendo EDTA, para 

quantificação de leucócitos totais e em frascos sem anticoagulante para mensuração da 

haptoglobina sérica. 

A função dos leucócitos foi analisada por citometria de fluxo conforme a técnica 

preconizada Kampen et al. (2004) com modificações, mensurando-se a porcentagem de 

neutrófilos que expressaram o receptor de quimiotaxia neutrofílica selectina (CD62-L) 

(MCA1649F, ABD-Serotec); que fagocitaram Staphylococcus aureus conjugado a alexa flúor 

594 (S23372, Life tecnology) e que produziram espécies reativas de oxigênio (ERO) 

intracelularmente por meio da oxidação do diacetato de 2,7-diclorodihidrofluoresceína 

(DCFH-DA) em molécula fluorescente de diclorofluoresceína (DCF) (D399, Life tecnology). 

Resumidamente as células sanguíneas foram incubadas com 200 uL de DCFH e/ou com 2 uL 

de S. aureus a 37 graus por 30 minutos. Posteriormente as reações foram interrompidas pela 

adição de 2.000 uL de solução gelada de ácido etilenodiamino tetracético (EDTA 3mM) e em 

seguida procedeu-se duas lises osmóticas das hemácias. As amostras foram ressuspendidas 

em tampão fosfato salino (PBS) e lidas no citometro de fluxo (Accuri C6 - Becton 

Dickinson),  contabilizando 20.000 eventos em software próprio flow jo®.  

Para a análise as populações foram separadas de acordo com a dispersão celular em 

tamanho (FSC) e granulosidade (SSC), verificando-se a capacidade de fagocitose e de 

metabolismo oxidativo verificado pela produção de ERO basal e estimulado dos granulócitos, 

analisadas em porcentagem. A mensuração de leucócitos totais foi analisada em contador 

automático de hematologia (SDH-3 VET, Labtest).  

Para as dosagens de haptoglobina, o sangue total foi centrifugado a 3500 rpm X 15 

minutos, e o soro sanguíneo foi congelado a -20°C até seu processamento por conjuntos 

comerciais pela técnica de ELISA (finetest®, Wuhan Fine Biotech Co., Ltd). 

A avaliação das secreções nasais dos animais foi realizada por meio de inspeção diária 

nos períodos entre M0-M14; entre M14-M35; entre M35-M78 e no último período, 

compreendido entre M78 e mais uma semana.  

As pesagens dos animais foram realizadas nos momentos M0, M14, M35 e M78. Para 

realizar estas avalições os animais permaneciam em jejum de sólidos de 12 horas, afim a 

realizar a pesagem individual dos animais, no mesmo tempo em que foram colhidas as 

amostras de sangue. O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado, composto 

por dois tratamentos, com 16 repetições, onde cada repetição correspondeu a um animal, num 

esquema de parcelas subdivididas no tempo, em quatro momentos de avaliação.  

Os dados coletados para cada variável foram submetidos à análise de variância com 

comparação das médias a 5% de significância, por intermédio do software estatístico Instat 

Graphpad. Para a avaliação das diferenças entre as médias dos resultados obtidos, foram 

realizados os testes de análise de variância ANOVA One-way (Unstacked) para amostras 

repetidas dados com distribuição normal e teste de Tukey. Para todos os resultados, foram 

considerados como significantes os dados que apresentaram nível de significância menor ou 

igual a 5% (P ≤ 0,05), e tendência estatística os dados que apresentaram nível de significância 

maior que 5% e menor ou igual a 10% (0,05>P ≤ 0,1) (SAMPAIO, 1998). 
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Resultados e Discussão 

Os dados referentes ao número total de leucócitos, a porcentagem e as funções dos 

granulócitos sanguíneos e haptoglobina sérica estão contidos nas imagens 1 e 2. Em relação 

ao grupo controle, observou-se que a dieta interferiu negativamente nas funções imunes dos 

granulócitos, principalmente nos momentos M14, logo após a adaptação á dieta de alto grão e 

no M35, 21 dias após. No M14 os granulócitos do grupo controle demonstraram diminuição 

de fagocitose (M14 diferente de M0, P=0,04) e aumento de ERO estimulada (M14 diferente 

de M35, P=0,0052) e aumento de L- selectina (P=0,0001). Já no momento posterior, no M35 

notou-se tendência à diminuição do número de leucócitos (M35 e M78 diferente de M0 e 

M14, P=0,10) e das porcentagens de granulócitos (M35 diferente de todos os momentos, 

P=0,0003), aumento da expressão de L-selectina (M35 diferente de M0 e M14 P=0,0001) e 

aumento de ERO basal (M35 diferente de todos os momentos, P=0,0001). 

Este tipo de dieta favorece a alterações da microbiota ruminal (ALARCÓN et al., 

2011), promovendo uma acidose ruminal, o que leva a diminuição do pH intracelular 

neutrofílico, este evento desencadeia a alcalinização da célula mediante influxo de cálcio 

intracelular (SANDOVAL et al., 2007), que pode  interferir nas funções celulares e atividade 

imune (AFONSO et al., 2002; LE POUL et al., 2003; CARRETTA et al., 2013). Embora 

alguns autores ressaltem que o aumento do metabolismo oxidativo neutrofílico pode ser 

benéfico à imunidade (AFONSO et al., 2002; CARRETTA et al., 2013), cabe ressaltar que os 

granulócitos são a primeira linha de defesa contra agentes patogênicos, eliminando-os  por 

meio da fagocitose, que é o principal fator desencadeador da produção de espécies reativas de 

oxigênio intracelulares (ERO), responsável pela destruição de patógenos intracelulares 

(ROBINSON, 2009). Assim, a redução da fagocitose indica que mais patógenos 

permaneceriam circulantes e vivos no organismo animal aumentando a susceptibilidade a 

infecções no M14.  

No M35, sugere-se que a dieta continuou a promover acidose ruminal subaguda, a qual 

causou lesões na parede ruminal e maior inflamação local (DANSCHER et al., 2011; 

COOMBE et al., 2015), observado pelos maiores valores de haptoglobina no M35 e M78 

(P=0,0016), o que corrobora com os achados de Hinders & Owen (1965),  que encontraram 

aumento de haptoglobina sérica aproximadamente 5 dias após a injúria, a qual provavelmente 

se iniciou no M14, momento em que houve ao aumento dos teores da L- selectina. 

 A L-seletina é uma molécula de adesão expressa por neutrófilos, responsável pela 

adesão e migração destas células para o local de injúria (ROBINSON, 2009), seu aumento de 

maior magnitude foi no M35 e coincidiu com tendência à diminuição dos valores de 

leucócitos sanguíneos e diminuição significativa de granulócitos, pois houve migração de 

neutrófilos para a mucosa ruminal tal qual relatado por Carretta et al. (2013), o que resultou 

nos valores reduzidos de neutrófilos na circulação sanguínea, demonstrando que os animais 

tinham menor quantidade da principal célula efetora da imunidade inata neste período 

(SORDILLO, 2016). 

Em relação ao grupo sanguinarina, notou-se manutenção dos valores de leucócitos até 

o M35, apresentando apenas diminuição no M78 (P=0,01) e aumento das porcentagens de 

granulócitos em relação ao M0, (valor de P=0,008), inclusive no M78. Observou-se também 

no M14 que os granulócitos continuaram a demonstrar diminuição de fagocitose (M14 

diferente de M0, P=0,0001) e aumento de ERO basal (M14 diferente de M78, P=0,0001) e 

estimulada (M14 diferente de M0 e M78 P=0,0001). Notou-se também aumento de ERO basal 

(M35 diferente de M0, M78, P=0,0001) e estimulada no M35 (M35 diferente M78, 

P=0,0001). Tais efeitos são semelhantes aos encontrados no grupo controle, e, portanto foram 

atribuídos aos efeitos da dieta. 

A L-selectina só aumentou no M35 (M35 diferente de todos os momentos, P=0,0001), 

diferentemente do grupo controle, que já tinha aumentado sua expressão no M14 (M14 grupo 

controle diferente de grupo sanguinarina, P=0,04), isto provavelmente se deve a capacidade 

imunomodulatória dos AQPBs, agindo como anti-inflamatório local, o que já foi relatado por 
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Vrublova et al. (2010) no trato gastrointestinal de ratos.  

Ainda no M35, apesar do aumento da expressão de L-selectina neutrofílica, os 

granulócitos e os teores de haptoglobina sérica permaneceram constantes na circulação 

reforçando que os AQPBs atenuaram a inflamação tecidual e a infiltração de neutrófilos, pois 

segundo Li et al. (2014) e Kantas et al. (2015), eles  atuam suprimindo a expressão da COX-2. 

No M78, ambos os grupos apresentaram aumento de haptoglobina sérica, indicando 

que a dieta a gerou irritação crônica do tecido epitelial, o qual não conseguiu mais ser 

minimizado pelos AQPBs. Apesar do aumento da proteína de fase aguda neste momento, 

notou-se que as funções neutrófilicas retornaram aos valores basais em ambos os grupos, 

havendo apenas redução do número circulante de leucócitos e aumento da porcentagem de 

granulócitos para o grupo sanguinarina em relação ao M0. Como a porcentagem de 

granulócitos do grupo sanguinarina já estava reduzida no M0 supõe-se que a dieta e o aditivo 

não influenciaram estas variáveis.  

O fato das funções neutrofílicas retornarem aos valores basais indica que 

provavelmente outro mediador inflamatório, como citocinas inflamatórias e anti-inflamatórias 

que não foram dosadas nesta pesquisa, estavam atuando de forma mais intensa 

respectivamente no M35 e M78. 

A presença das secreções nasais manifestadas por bovinos está contida na figura 2. 

Pode-se observar que os animais do grupo controle apresentaram mais secreção nasal em 

todos os momentos em comparação ao M0 (P=0,02), sendo estas secreções mais presentes 

entre os intervalos dos momentos M14-M35 (P=0,003) e M35-M78 (P=0,0006), em relação 

ao grupo sanguinarina. No grupo sanguinarina houve aumento de secreção nasal nos 

intervalos entre os momentos M0-M14 em relação ao M14-M35 (P=0,003) e M78+1 semana 

(P=0,003). Tais achados indicam que a diminuição da função imune ressaltada no M14 e M35 

facilitou a ocorrência de afecções respiratória em ambos os grupos, demonstrando que a 

enfermidade tem impacto em animais confinados submetidos à dieta isenta de forragem 

(AMETAJ et al., 2010).  

Conclui-se que a dieta 100% concentrado gerou inflamação tecidual que ativou a 

quimiotaxia de neutrofílica com depleção destas células sanguíneas, deprimindo a função 

imune, o que favoreceu a ocorrência de afecções respiratórias. Pois, a imunodepressão gerada 

pelo processo inflamatório comprometeu o sistema imunitário inato e estabeleceu assim um 

ambiente respiratório propício à migração, colonização e replicação de agentes infecciosos 

patogénicos no sistema respiratório (CONFER, 2009; EDWARDS, 2010). 

Porém, tal qual observado pelos teores séricos de haptoglobina, expressão de L-

selectina e neutrófilos circulantes, o grupo sanguinarina apresentou menor ocorrência de 

secreção nasal, particularmente nos momentos em que estas avaliações imunes encontravam-

se menos afetadas em relação ao grupo controle.  

Apesar dos benefícios dos AQPBs, não se encontrou diferença estatística entre os 

grupos em relação ao ganho de peso dos animais. Similarmente, Estrada-Ângulo et al. (2016), 

também não encontraram diferença estatística para esta variável ao estudar os efeitos dos 

AQPBs na dieta de isenta de forragem com ovinos. No entanto, foi possível observar que 

estes alcaloides melhoram a eficiência alimentar devido aos efeitos anti-inflamatórios dos 

AQPBs, resultando em maior absorção de nutrientes.  

Da mesma maneira Aguilar-Hernández et al. (2016) verificaram que bovinos 

submetidos a  dieta 100% concentrada, ao serem suplementados com AQPBs apresentaram 

maior eficiência da microbiota ruminal. Infelizmente, tais análises não foram realizadas no 

presente estudo, mas o fato do grupo sanguinarina ter apresentado menor presença de 

secreção e inflamação ruminal, poderia indicar que os AQPBs interferiram melhorando não só 

microbiota e a integridade da parede ruminal, como também a função imune inata dos 

animais, o que melhora a eficiência alimentar e consequentemente a produtividade, pois com 

menor ingestão de alimentos, obtêm-se o mesmo ganho de peso que o grupo controle. 
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Conclusão 

Os alcalóides benzofenantridina e protopina foram capazes de atenuar a depleção 

neutrofílica da circulação sanguínea e da inflamação, reduzindo a ocorrência de afecções 

respiratórias. Acredita-se este aditivo fitoterápico proporcionou uma melhora na eficiência 

alimentar. 
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Figura 01- Concentração de leucócitos e granulócitos de bovinos confinados com ou sem sanguinarina 

incluso a dieta conforme tempo de confinamento. E porcentagem de granulóticos que produziram 

espécies reativas de oxigênio (ERO) com e sem estímulo. 
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Figura 02- Porcentagem média de expressão de L-selectina por granulócitos, da fagocitose de granulócitos, 

teores séricos médios de haptoglobina e presença de secreção em bovinos confinados com ou sem sanguinarina 

incluso a dieta conforme tempo de confinamento.  
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Tabela 1 – Efeitos da SARA e do AQPBs na contagem de leucócitos e granulócitos, nas funções neutrofilicas 

sanguíneas, nas dosagens de haptoglobina sérica, na presença de secreção nasal e no peso de bovinos. 

Legenda: S - grupo suplementado com AQPBs - alcaloides benzofenantridina e protopina, C - grupo 

controle X- Média, EM- Erro padrão da média, ERO- produção intracelular de espécies reativas de 

oxigênio, SAPI - fagocitose de Staphylococcus aureus, EROe- produção intracelular de espécies reativas 

de oxigênio após estimulação, C- controle, S- sanguinarina, 
a
- interação

 
tempo, 

b-
 interação tratamento. 

Letras minúsculas na mesma linha indicam diferença estatística entre os momentos. 

 

 

 

 

 

 

 

Variáveis 
Grupo

s 
M0 M1 M2 M3 P

a
 

 X EM X EM X EM X EM 

Leucócitos 
Mm3/ml 

C 14,17a 1,53 14,13a 1,11 11,42a 1,10 11,52a 0,78 0,10 

S 14,11a 1,06 11,68ab 0,74 12,76ab 1,42 10,69b 0,88 0,01 

P
b
 0,41 0,11 0,45 0,62  

 
Granulócito

s 
Mm3/ml 

C 3,15a 0,11 4,28a 0,04 1,188b 0,01 3,36a 0,026 
0,000

3 

S 2,01a 0,02 3,44b 0,02 3,25b 0,05 2,98b 0,02 
0,000

1 

P
b
 0,36 0,89 0,006 0,70  

% 
Granulócito

s 
L- selectina 

C 42a 2,59 74,90b 7,63 85,92c 2,35 52,66ab 2,94 
0,000

1 

S 42,53a 1,91 46,21a 4,90 80,77b 5,02 48,98a 2,51 
0,000

1 

P
b
 0,77 0,04 0,53 0,16  

% 
Granulócito

s 
ERO 

C 63,73a 3,17 60,62a 6,37 83,9b 3,1 55,73a 4,77 
0,000

1 

S 58,311ac 2,37 73,18ab 6,73 82,6b 2,99 51,00c 2,75 
0,000

1 

P
b
 0,11 0,32 0,76 0,39  

% 
Granulócito

s 
SAPI 

C 58,91a 2,10 46,16b 2,98 52,77 ab 4,50 56,16ab 2,17 0,04 

S 56,87a 1,41 46,62b 1,19 52,85ab 1,81 52,17ac 1,55 
0,000

1 

P
b
 0,76 0,34 0,81 0,08  

% 
Granulócito

s 
EROe 

C 35,8ab 3,35 43,18b 3,6 36,43ab 4,69 26,88a 2,73 
0,005

2 

S 29,5ac 2,29 40,87bc 3,05 33,71c 2,72 22,04a 1,25 
0,000

1 

P
b
 0,13 0,63 0,62 0,12  

Haptoglobin
a sérica 
(ug/mL) 

C 
128,8a 16,2 133,4ab 14,6 230,1bc 40,6 236,3cc 21,0 0,001

6 

S 112,8a 7,5 118,0a 7,5 181,7ab 21,2 246,3b 39,7 
0,000

1 

P
b
 

0,32 0,3 0,25 0,85 
 

Peso dos 
animais  

C 
358,85a 7,77 377,42b 9,12 427,57c 10 455,14e 11,37 0,000

1 

S 366,35a 4,47 383,28b 4,01 433,9c 5,47 461e 5,49 
0,000

1 

P
b
 

0,41 0,56 0,58 0,64 
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Complications after ruminocentesis in beef cattle submitted to 100% concentrate diet 

Complicações após ruminocentese em bovinos de engorda submetidos à dieta 100% concentrado 

 

Abstract: To enhance the productivity of beef cattle, it has been used increasingly diets based on 

grains, which although they provide more energy, alter the pH and ruminal microflora, resulting in a 

condition called subacute ruminal acidosis syndrome (SARA). Early diagnosis of this disease through 

analysis of ruminal pH, allows it to be established management interventions, preventing or 

minimizing the clinical signs. The most recommended technique for this analysis is the 

rumenocentesis, widely applied in dairy cattle, but little described in beef cattle. Therefore, the 

objective of this study was to determine whether this technique can be applied repeatedly in beef cattle 

subjected to high grain diet. The rumenocentesis was performed by percutaneous puncture at caudo 

ventral sac of 32 young bulls ½ Angus x Nellore blood of approximately 350 kg and 11 months of age, 

in two stages, M0 when it was provided diet composed of roughage and concentrate and M1 composed 

of 100% concentrate diet. Were analyzed the facility to obtain ruminal fluid, its characteristics and 

local changes. In M0 was not observed local changes in any of the animals, and all animals in M1 had 

reactions from small subcutaneous nodules to larger abscesses than 20 cm in diameter. It is believed 

that complications after rumenocentesis occurred due to animal temper, a higher accumulation of fat in 

the puncture area and/or due to ruminal fluid characteristics caused by diet, which showed that the 

rumenocentesis technique devised for cattle milk was not suited to beef cattle subjected to high grain 

diets. 

Key words: Abscess, cattle feedlot, pH, SARA, steers. 

 

Resumo: Para potencializar a produtividade de bovinos de corte, utilizam-se cada vez mais dietas com 

menor proporção de forragem que embora forneçam mais energia, alteram o pH e microbiota ruminal, 

podendo culminar numa afecção chamada síndrome acidose ruminal sub aguda (SARA). Seu 

diagnóstico precoce, mediante análises do pH ruminal, permite intervenções de manejo, impedindo ou 

minimizando os sinais clínicos. A técnica mais recomendada para esta analise é a ruminocentese, 

amplamente aplicada em bovinos leiteiros, mas pouco descrita em bovinos de engorda. Portanto, o 

objetivo deste trabalho foi verificar se esta técnica pode ser aplicada em bovinos de engorda 

submetidos à dieta 100% concentrado. A ruminocentese foi realizada por punção percutânea do saco 

ventro caudal de 32 novilhos inteiros ½ sangue Angus x Nelore de aproximadamente 350 kg e 11 

meses de idade, em dois momentos, M0 momento em que era fornecida dieta composta por volumoso 

e concentrado e no M1 fornecido dieta 100% concentrado. Foram analisadas facilidade de obtenção, 

características do líquido ruminal e alterações locais nos animais após a punção. No M0 não foi 
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observada alterações locais em nenhum dos animais e no M1 todos os animais apresentaram reações, 

desde pequenos nódulos subcutâneos até abscessos maiores que 20 cm de diâmetro. Acredita-se que as 

complicações após a ruminocentese ocorreram devido ao temperamento dos animais, maior acúmulo 

de gordura na região da punção e/ou devido às características do líquido ruminal ocasionadas pela 

dieta, permitindo concluir que a técnica de ruminocentese idealizada para bovinos de leite não foi 

adequada para bovinos de engorda submetidos à dieta 100% concentrado. 

Palavras-chave: Abscesso, confinamento, novilhos, pH, SARA.  

 

INTRODUÇÃO 

Os ruminantes foram adaptados a ingerir dietas predominantemente baseadas em forrageiras, 

absorvendo energia principalmente pela fermentação bacteriana de carboidratos em ácidos orgânicos 

no rúmen, no entanto o crescente mercado consumidor busca potencializar a produtividade animal, 

utilizando com maior frequência dietas a base de com baixa proporção de forragem, embora otimizem 

a ingestão de energia, podem gerar um quadro de diferente gravidade chamado de síndrome de acidose 

ruminal subaguda (SARA), uma desordem metabólica, na qual ocorrem episódios diários de pH 

ruminal mais baixo , resultado da seleção da microbiota que  produz ácidos graxos de cadeia curta 

fortes como o propiônico e o lático (ZEBELI; METZLER-ZEBELI, 2012; NORO et al., 2013).  

O pH ruminal, quando próximo à 5.0, promove a destruição principalmente de bactérias 

gram negativas, que liberam moléculas de sua membrana externa, os lipopolissacarídeos (LPS), que 

são endotoxinas potencialmente inflamatórias (KHAFIPOUR et al., 2011; PLAIZIER et al., 2012). 

Além disso, este pH mais baixo também promove paraqueratose e redução da barreira funcional do 

rúmen, permitindo que a microbiota ruminal e os LPS alcancem a corrente sanguínea (STEELE et al., 

2009; PLAIZIER et al., 2012). Estes eventos desencadeiam uma cascata de respostas compensatórias 

resultando principalmente em menor consumo de matéria seca, laminite, morbidades por redução da 

resposta imune, ruminite e abscessos hepáticos, os quais acarretam em menor desempenho 

(OLIVEIRA et al., 2015; SATO, 2015). 

Posto isso se faz necessário detectar o mais precocemente possível esta síndrome, bem como 

sua magnitude, pois as perdas produtivas corresponderão à duração e à gravidade deste distúrbio 

(TAJIK et al., 2011). Para isso o monitoramento precoce da SARA pode ser realizado por meio da 

mensuração do pH do líquido ruminal, coletado por ruminocentese, sondagem orogástrica ou por 

cânula em animais fistulados (NORO et al., 2013).  

Para animais não fistulados, a sondagem orogástrica é uma alternativa menos invasiva, de 

baixo custo e que permite colher grandes volumes de líquido ruminal, porém não permite o controle de 

qual saco ruminal esta sendo coletado e ainda existe contaminação da amostra por saliva, 

questionando-se a qualidade da amostra obtida (DUFFIELD et al., 2004).  

A técnica de ruminocentese é mais invasiva e limita o volume de líquido ruminal obtido, 

porém possui como vantagens baixo custo, obtenção de amostras desprovidas de contaminação por 
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saliva e ainda possibilita a escolha do saco ruminal em que este líquido pode ser coletado (GARRETT 

et al., 1999; DUFFIELD et al., 2004). 

Estes dois últimos fatores são os principais responsáveis pela divergência de valores de pH 

encontrados quando as duas técnicas de colheita são aplicadas em um mesmo animal, o que garante 

maior credibilidade às amostras obtidas por ruminocentese (BROOMFIELD; GIBBS, 2011; NORO et 

al., 2013). 

Embora a ruminocentese tenha sido a principal técnica de escolha para coleta de líquido 

ruminal, a maioria dos trabalhos não informa se ocorreram intercorrências após o procedimento 

(GIANSELLA et al., 2010; KHAFIPOUR et al., 2011; KLEEN et al., 2013) e quando estas ocorreram, 

se limitaram a poucos animais e foram caracterizadas por abscessos locais de resolução espontânea ou 

ruminite local identificada apenas no abate (TAJIK et al., 2011; NORO et al., 2013). 

Geralmente estes pesquisadores utilizam vacas holandesas adultas, de temperamento calmo e 

com pouca deposição de gordura corporal quando comparados a bovinos de corte. Estes animais 

também eram submetidos a uma dieta de forragem e concentrado (GIANSELLA et al., 2010; 

KHAFIPOUR et al., 2011; TAJIK et al., 2011; NORO et al., 2013), o que gera a dúvida se estes 

mesmos resultados podem ser aplicados a bovinos de engorda submetidos a dieta isenta de forragens. 

Portanto, o objetivo deste trabalho foi avaliar as complicações após a ruminocentese e 

verificar a viabilidade da técnica para bovinos de corte sendo alimentados com dieta 100% 

concentrado isenta de forragem. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Este experimento foi aprovado pelo comitê de ética em uso animal-CEUA-UNICENTRO-

21/2015. O experimento foi realizado no Núcleo de Produção Animal (NUPRAN) junto ao Curso de 

Mestrado em Ciências Veterinárias na Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO), 

localizada em Guarapuava - PR. Foram utilizados 32 novilhos inteiros ½ sangue Angus x Nelore, com 

peso médio inicial de 350 kg e idade média inicial de 11 meses, sendo os animais previamente 

vermifugados e vacinados contra viroses respiratórias (V4J5 I, Biogen®). 

Os animais foram alojados em confinamento semicoberto, em piso de concreto com 

disposição de cocho com espaço livre de 1 metro por animal e bebedouro metálico automático. 

Inicialmente os animais receberam uma dieta composta por 1,2% do peso vivo (PV) dos animais de 

mistura concentrada (núcleo proteico, vitamínico e mineral: 15% + milho grão inteiro: 85%) e silagem 

de milho à vontade por 15 dias; do décimo quinto ao décimo nono dia passou a ser fornecida 1,6% do 

PV da mistura concentrada e silagem de milho à vontade; no vigésimo dia foi fornecida 1,8% PV e 

iniciada uma redução do fornecimento de volumoso de 25% ao dia em relação ao consumo do início 

do experimento até o vigésimo terceiro dia onde foi interrompido o fornecimento de alimento 

volumoso, disponibilizando somente a mistura de concentrado no cocho de forma “ad libitum” com 

ajustes diários de fornecimento. 
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A dieta 100% concentrado foi composta por uma mistura de 80% de grãos de milho inteiros 

e 20% de núcleo proteico-vitamínico-mineral, sendo fornecida de forma “ad libitum”. A mistura 

concentrada foi elaborada na fábrica de rações comerciais da Cooperativa Agrária localizada na região 

de Entre Rios, Guarapuava-PR. 

 Na preparação do concentrado proteico peletizado, foram utilizados os seguintes alimentos: 

farelo de soja, farelo de trigo, radícula de malte, calcário calcítico, fosfato bicálcico, uréia pecuária, 

premix vitamínico e mineral, sal comum, monensina sódica (75 mg kg-1) e virginiamicina (75 mg kg-

1). Desta forma o núcleo proteico utilizado na dieta apresentou teores médios percentuais de MS de 

90,22%, PB de 42,23%, EE de 2,59%, FDN de 24,61%, FDA de 12,28%, MM de 16,31%, Ca de 

2,77%, P de 1,11%, K de 1,57%, Mg de 0,48%, com base na matéria seca total.  

Para monitoramento da SARA, o líquido ruminal foi colhido, em dois momentos, a saber: no 

primeiro momento, 15 dias após a chegada dos animais a instalação (M0) e após a adaptação da dieta 

100% concentrado (M1), 24 dias após a chegada dos animais. 

Para a colheita do líquido ruminal os animais foram submetidos a jejum prévio de 10 horas e 

contidos em tronco de contenção. O líquido ruminal foi colhido do saco ventro caudal do rúmen por 

ruminocentese, por meio de cateter 14G acoplado a uma seringa de 20 ml, entre 12 a 15 cm caudal a 

junção costocondral da última costela, na altura da crista patelar, após prévia tricotomia e antissepsia 

da região, tal qual descrito por Tajik et al. (2011). Após a punção, o cateter foi removido e o local 

limpo com álcool iodado. Avaliou-se a dificuldade de obtenção do líquido ruminal por meio de reação 

do animal e por número de tentativas para obtenção do material. Observou-se também as 

características físicas e químicas relacionadas a volume, coloração e viscosidade por inspeção visual e 

o pH do líquido ruminal, aferido imediatamente após a colheita, por meio de fitas indicativas de pH 

(pH 0-14, Merck®). Avaliou-se as intercorrências da ruminocentese diariamente durante sete dias após 

a coleta, verificando redução do consumo alimentar baseado nas sobras de alimento no cocho, 

alterações na temperatura corporal , verificada por termometria retal e  reações locais verificado por 

nodulações ou abscessos no local da punção. 

 

RESULTADOS 

Foi possível obter líquido ruminal de 31 animais dos 32 nos dois momentos, diferindo o 

animal cuja coleta foi improdutiva (Tabela 1). No M0 28/32 (87,5%) dos animais reagiram à 

introdução do cateter na pele e musculatura, dificultando a colheita. Já no M1, apenas 2/32 (6,25%) 

reagiram à introdução do cateter na pele e musculatura, pois os animais já estavam mais habituados à 

contenção, no entanto estavam maiores, mais pesados e com aumento da espessura abdominal. Assim, 

a exposição do local de punção pelas aberturas do tronco de contenção era mais limitada e apesar da 

introdução do cateter na pele e musculatura ser realizada com maior facilidade, o cateter nem sempre 

atingia o saco ruminal, precisando ser redirecionado em 27/32 animais (84,4%), o que gerava 

incômodo no animal.  
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Mediante as dificuldades encontradas durante as punções, os volumes obtidos de líquido 

ruminal variaram entre 0,5 a 1 ml em todos os animais nos dois momentos. No M0 o líquido ruminal 

apresentou cor verde oliva, viscoso, com ausência de contaminação por sangue em todos os animais 

(100%) e com valores de pH igual a 7 em todos os animais (100%). No M1, o líquido era de cor 

esbranquiçada a leitosa em 24/31 animais (77,4%) e em 7/31 animais (22,6%) as amostras tiveram 

contaminação por sangue. O líquido estava aquoso em todos os animais (100%) e os valores de pH 

foram 7 em 10/31 animais (32,25%), 6 em 16/31 animais (51,62%) e 5 em 5/31 (16,13%), sendo o 

valor da mediana de 6. 

No M0 não houve presença de abscessos ou reações locais, bem como não foi observada 

redução no consumo alimentar de em nenhum dos animais. No entanto no M1 todos os animais 

apresentaram algum tipo de reação local, 9/32 (28,1%) aumento de volume firme menor que 5 cm no 

local da punção, 21/32 animais (65,6%) apresentaram abscessos entre 5 a 15 cm e 2/32 animais (6,3%) 

apresentaram abscessos maiores que 20 cm, necessitando de drenagem do abscesso, e uso de anti-

inflamatório e antibiótico. Apenas 2/32 (6,25%) animais apresentaram redução de consumo alimentar 

nos 3 primeiros dias após a punção e nenhum animal apresentou aumento de temperatura corporal.  

Os animais foram abatidos 104 dias depois de chegarem às instalações. No abate notou-se que 

11/32 (34,4%) animais ainda apresentavam reação inflamatória no local da punção, com persistência 

do abscesso e condenação da região. 

 

DISCUSSÃO 

Estudos anteriores relataram pouca reação após a ruminocentese, como Kleen et al. (2004) 

que reportaram 5,5% de incidência de abscessos, Duffield et al. (2004) que relataram abscessos de 

apenas 1 a 2 cm de diâmetros, Noro et al. (2013) que relataram apenas 4% dos animais com pequenos 

aumentos de volume local de 1 a 1,5 cm, os quais regrediram e desapareceram sem qualquer 

intervenção, Gianesella et al. (2010), que citaram mínimas alterações locais e Tajik et al. (2011) que 

mencionaram presença de pequenas inflamações locais e de apenas um caso de abcesso de 1 cm de 

diâmetro que curou espontaneamente sem necessidade de intervenção. 

O presente estudo relata uma porcentagem maior, na qual todos os animais apresentaram 

reação local e 71,9% dos animais apresentaram abscessos maiores que 5 cm  no M1, que não 

regrediram com o passar do tempo. Possivelmente esta diferença ocorreu porque o presente trabalho 

foi feito em bovinos de engorda, diferentemente dos autores supracitados que realizaram seus 

experimentos com vacas leiteiras que possuem temperamento mais dócil e menor espessura de gordura 

abdominal (ARANGO et al., 2002), o que facilita a colheita e minimiza o estresse (DUFFIELD et al., 

2004) gerando menor injúria local e consequentemente poucas tentativas para coletar o líquido 

ruminal. 

Apesar de no M0 haver dificuldade em realizar a ruminocentese devido à reação à introdução 

do cateter na pele e musculatura, nenhum animal apresentou reação local neste momento. Tais achados 

diferiram daqueles obtidos por Gianesella et al. (2010) que não observaram resistência dos animais à 
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ruminocentese e obtiveram maiores volumes de líquido e não registraram reações locais.  

No M1, os animais já haviam crescido, o que dificultou a exposição do local de punção da 

ruminocentese, situação citada por Noro et al. (2013), mas que no trabalho prévio não limitou nem o 

volume de líquido ruminal colhido, nem favoreceu a ocorrência de reações inflamatórias após a 

punção, diferentemente do encontrado no presente trabalho. 

Como em ambas as colheitas o volume de líquido ruminal foi muito abaixo dos 3 mL que 

foram encontrados nos prévios trabalhos de Noro et al. (2013) e Kleen et al. (2013), a leitura do pH 

não pode ser realizado em medidor de pH de bancada convencional, técnica mais sensível que as fitas 

de pH (NAPPERT; NAYLOR, 2001). Apesar da menor sensibilidade da técnica de leitura utilizada, 

foi possível detectar que a mudança da dieta entre o M0 e o M1 promoveu acidificação do pH, o que 

pode ter corroborado para o processo inflamatório local (KHAFIPOUR et al., 2011; MIALON et al., 

2012). 

Além disso, foi possível observar alterações na fluidez do líquido ruminal entre os dois 

momentos, o que já era esperado devido à mudança de dieta (PLAIZIER et al., 2012). Tal 

característica pode ter favorecido o extravasamento do líquido para o tecido subcutâneo no M1 

inoculando na região grande quantidade de microrganismos, que levou à formação dos abscessos 

posteriores, tal qual relatado por Mialon et al. (2012). 

Cabe ainda ressaltar que a dieta 100% concentrado e isenta de forragem promove o aumento 

de diversas bactérias nocivas, inclusive a do gênero Escherichia coli (KHAFIPOUR et al., 2011) o que 

pode ter contribuído para a formação dos abscessos  após a punção. 

Como a espessura do tecido adiposo local, o temperamento do animal e a alteração das 

características físico químicas do líquido ruminal, foram os fatores que diferiram entre os dois 

momentos de coleta neste experimento entre os experimentos prévios, acredita-se que este conjunto foi 

o responsável pelo alto índice de reações locais após o procedimento. 

Partindo do pressuposto que as reações locais após a ruminocentese foram causadas por 

extravasamento de líquido ruminal para a região subcutânea, sugere-se que novos trabalhos sejam 

realizados para verificar a viabilidade da coleta do líquido ruminal por meio de punção do saco caudo 

dorsal ruminal como uma alternativa com menor complicações para bovinos de corte confinados com 

dieta de 100% de concentrado isenta de forragem. 

 

CONCLUSÃO 

A técnica de ruminocentese do saco ventro caudal idealizada para vacas leiteiras não foi 

adequada para bovinos de engorda submetidos à dieta 100% concentrado, por desencadear reação 

local e abscessos em todos os animais. A técnica de ruminocentese depende do tipo de animal em que 

se deseja executar a técnica, do comportamento dos animais e das características químico-físicas do 

líquido ruminal.  
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Tabela 1. Facilidade de coleta, características física e química do líquido ruminal e reações locais após 

a ruminocentese de novilhos de corte alimentados com dieta composta e isenta de 

forragem. 

 

Parâmetros M0 M1 

Facilidade de obtenção do líquido ruminal 

Número de coletas produtivas 31 31 

Volume obtido (mL) 0,5-1,0 mL 05-1,0 mL 

Animais que reagiram a introdução do cateter (%) 87,5 6,25 

Animais que precisaram de nova punção para obtenção do líquido 

ruminal (%) 

0 84,4 

Características do líquido ruminal 

Animais com líquido ruminal verde oliva (%) 100 0 

Animais com líquido ruminal esbranquiçado (%) 0 77,4 

Animais com líquido ruminal avermelhado (%) 0 22,6 

Animais com líquido ruminal viscoso (%) 100 0 

Animais com líquido ruminal aquoso (%) 0 100 

pH do líquido ruminal – mediana (IC 95%) 7,0 (7-7) 6 (5,9-6,4) 

Reações locais após ruminocentese 

Animais com reações locais ausentes (%) 100 0 

Animais com nódulos ou abscessos menor que 5 cm (%) 0 28,1 

Animais com nódulos ou abscessos entre 5 a 15 cm (%) 0 65,6 

Animais com nódulos ou abscessos maior que 20 cm (%) 0 6,2 

* líquido ruminal coletado aos 15 dias da chegada dos animais ao confinamento (M0) em dieta com 

presença de volumoso e aos 24 dias (M1) em dieta 100% concentrado. 

 

 


