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Introdução

Fotossensibilização é um aumento na suscetibilidade 
à luz ultra-violeta. Onde radicais livres produzidos por 
reações fotodinâmicas podem lesar células e 
membranas lisossomais. A fotossensibilização depende 
da absorção da luz ultra-violeta dentro de uma faixa 
específica de comprimento de onda (280-790nm) e da 
presença do agente fotodinâmico na pele (OSWEILER, 
1998). Há dois tipos de agentes fotodinâmicos: 
fototóxicos e fotoalérgicos. A exposição ao agente de 
qualquer tipo pode ser sistêmica (atingindo a pele pela 
circulação) ou por contato. A fotossensibilização 
fototóxica ainda pode ser dividida em primária, ou 
hepatógena, ou causada pela síntese pigmentar 
aberrante. Na fotossensibilização fototóxica primária, a 
substância química ingerida ou por contato atua 
diretamente com o agente fotodinâmico [1]
(STANNARD, 1998), podendo ser toxinas, bactérias, 
agentes virais, plantas contaminadas por fungos 
(Pithomyces chartarum) ou neoplasias causando lesão 
hepática (HARDIS, 1998).

A intoxicação por Brachiaria spp. (Poaceae) (B. 
decumbens, B. humidicola, B. brizantha) afeta bovinos, 
ovinos, caprinos, bubalinos e eqüinos (DRIEMEIER, 
2002). Ocorre, em qualquer época do ano, 
principalmente em bezerros, próximos ao desmame ou 
recém desmamados. Os animais jovens (cordeiros e 
bezerros) são mãos suscetíveis do que os adultos. 
Animais introduzidos pela primeira vez em pastagens 
de Brachiaria são mais suscetíveis à intoxicação [2]
(BRUM et al., 2004). 

Brachiaria spp. Contêm saponinas esteroidais 
litogênicas que induzem a formação de cristais no 
sistema biliar. A hidrólise das saponinas e sua 

metabolização no trato digestivo dos animais vão resultar 
na formação de glicuronídeos, que se ligam com os íons de 
cálcio e formam sais insolúveis que se depositam em forma 
de cristais comprometendo a excreção de metabólitos dos 
pigmentos de plantas do organismo [2]. Normalmente, a 
clorofila é metabolizada a filoeritrina pelo intestino e 
bactérias do cólon. A insuficiência hepática para conjugar 
ou excretar a filoeritrina permite que esta se acumule em 
vasos cutâneos, onde é ativada para um estado 
fotodinâmico pela luz ultra-violeta [1].

Em ruminantes os primeiros sinais clínicos caracterizam-
se por anorexia, depressão, diminuição ou parada dos 
movimentos ruminais e fezes ressequidas. Os animais 
permanecem deitados por longos períodos, apresentando 
gemidos e outros sinais de dor; quando em pé mostram-se 
inquietos. Após um ou dois dias observa-se icterícia, 
edemas localizados, epífora, sialorréia, urina de cor 
marrom-escura e fotossensibilização, onde esta se 
manifesta como dermatite localizada no focinho, úbere, em 
áreas de pele branca. Observa-se nessas lesões presença de 
exsudato seroso, eritema, posteriormente, o aparecimento
de erosões e crostas. Após 4-5 dias, a pele fica ressequida, 
engrossada e com rachaduras, podendo, essas lesões, 
complicarem-se com miíase [3] (RIET-CORREA, 2007). A 
morbidade é variável, e, geralmente, a mortalidade é baixa 
(BARBOSA et al., 2006). O diagnóstico da 
fotossensibilização é realizado, primeiramente, por meio de 
anamnese e através dos sinais clínicos característicos da 
doença. Para o controle da doença deve-se retirar os 
animais da área e colocá-los em local com sombra e água 
abundante e fazer o tratamento sintomático. Como medida 
profilática deve-se evitar o consumo das plantas [3].



Material e métodos

Foram atendidos dois bovinos, ambos de sexo 
masculino, no Ambulatório de Grandes Animais da 
Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), 
no mês de dezembro do ano de 2008.

O primeiro animal atendido, sem raça definida com 
aproximadamente nove meses de idade, oriundo do 
estado do Maranhão, apresentava como queixa 
principal áreas lesionadas acompanhadas de eritema na
região ventral. Durante a anamnese o proprietário 
relatou que a alimentação fornecida constituía-se 
apenas de pasto (Brachiaria spp.) e sal grosso. 

O segundo animal atendido, de raça holandesa e com 
aproximadamente onze meses. Apresentava como 
queixa principal hipersensibilidade aumentada nas 
regiões brancas da pele. A alimentação fornecida 
constituía-se de ração para engorda própria para 
bezerro, pasto, capim moído (Brachiaria spp.) e sal 
mineral.

Durante exame clínico do primeiro animal, 
observou-se apatia (Fig. 1A), incoordenação, com 
estado nutricional ruim, leve congestão das mucosas, 
pêlos sem brilho e eriçados, hipertrofia dos linfonodos 
pré-escapulares e pré-curais, enoftalmia, com vasos 
episclerais ejetados e espessamento da pele na região 
da barbela, além de laceração na região ventral (Fig. 
1B), do costado, abdômen, períneo e erosões na 
cavidade oral (Fig. 1C). O segundo animal (onze
meses) apresentava-se ativo, com estado nutricional 
bom, leve icterícia nas mucosas, leve enoftalmia, 
hipertrofia dos linfonos pré-crurais, aumento de 
sensibilidade nas áreas brancas com leve hiperemia, 
lesões em forma de moeda (Fig. 2). À percussão 
evidenciou-se aumento de volume do fígado.

Resultados

Como auxílio do diagnóstico foram solicitados 
exames complementares, foram eles: hemograma, 
fibrinogênio, proteína plasmática total (PPT) e 
parasitológico (OPG).

Animal de nove meses apresentando linfocitopenia, 
17% (45-75%), com nível elevado de fibrinogênio em 
1600 (300-700), leucocitose de 17x10³ (4-12x10³). No 
exame parasitológico foi evidenciado raros oocistos de 
Eimeria spp., 800 ovos tipo Strongyloidea, 11500 ovos 
Strongyloides. Na urinálise notou-se urina de coloração 
amarelo-escuro, sem maiores alterações.

No outro animal, com onze meses, notou-se 
diminuição nas taxas de uréia, 0,84ml/dL (1-2) e 
creatinina, 28mg/dL (42,8-64,2). O leucograma 
evidenciou-se leucocitose em 14400 (4000-12000), por 
neutrofilia em 55% (15-45).  Na urinálise notou-se 
urina de coloração amarelo-escuro, sem maiores 
alterações.

O processo inflamatório gerado pela redução da 
excreção ou obstrução dos canalículos hepáticos impedindo 
a eliminação da bile pelo colédoco, pode ser evidenciado 
com o aumento dos níveis de fibrinogênio plasmático do 
primeiro animal e a leucocitose em ambos os animais. Quin 
(1932) relatou a fotossensibilização sem icterícia, 
justificando o resultado negativo para bilirrubina e níveis 
normais de urobilinogênio no exame de urina dos animais.

Para o tratamento de ambos animais optou-se por 
medicamentos a base de Oxitetraciclina (IM), Ivermectina 
(SC), pomada a base de Colecalciferol, óleo de fígado de 
bacalhau, Zinco e Permanganato de Potássio como 
tratamento tópico. Como terapêutica de suporte 
recomendou-se a retirada dos animais do pasto com 
Brachiaria spp. e áreas ensolaradas.

Discussão

A citações feitas por RIET-CORREA (2007) e 
STANNARD (1998) de que as lesões ocorrem em áreas 
mais expostas aos raios luminosos e áreas de pele clara 
(não pigmentadas), e ainda a suscetibilidade de animais 
jovens a intoxicação citada por BRUM (2004) corrobora 
com o observado no presente relato. 

Indica-se por fim, que Bezerros não devem ser 
desmamados em Brachiaria spp., pois o estresse da 
desmama adicionado à idade do animal e a possível 
existência de animais geneticamente susceptíveis são 
fatores predisponentes ao aparecimento da 
fotossensibilização, BRUM (2004).
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Figura 1.: Fig. 1A, bovino, SRD, 9 meses de idade, animal apático com escore corporal ruim, evidenciando lesões 
cutâneas; Fig. 1B, lacerações e eritema na região ventral, sinais clínicos de fotossensibilização; Fig. C, estomatite na 
mucosa oral, com área erodida (seta).

Figura 2.: Bovino, raça Holandesa, 11 meses de idade, mostrando eritema e aumento da sensibilidade nas áreas sem 
pigmentação do dorso, eritema e lesões em forma de moeda.




