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INTRODUÇÃO

MATERIAIS E MÉTODOS

Um surto de anemia hemolítica tóxica foi

acompanhado pela equipe do Laboratório de

Patologia Animal, UFMT, campus Sinop. Um

bovino, fêmea, três anos de idade, nelore, com

sinais clínicos da doença foi submetido a

necropsia e análise histopatológica

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Histologicamente nos rins havia degeneração e

necrose tubular multifocal moderada e pigmento

acastanhado no citoplasma das células epiteliais,

fígado com tumefação hepatocelular difusa,

colestase moderada, e necrose individual de

hepatócitos e baço com hemossiderose

moderada. As principais causas infecciosas e

tóxicas de anemia hemolítica em bovinos foram

investigadas e descartadas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O quadro clínico patológico observado nesse

surto é compatível com Anemia hemolítica

tóxica. A doença causa surtos frequentes e

recorrentes na região e é responsável por

importante prejuízo econômico.

Projeto realizado com Apoio: UFMT/PROCEV/CODEX

O surto ocorreu em junho e julho, em um lote de

700 bovinos poucos dias após serem

introduzidos em um pasto de Brachiaria sp com

interação lavoura pecuária (figura 1). Os animais

apresentaram agressividade, fraqueza muscular e

urina escura (hemoglobinúria), e as mortes

ocorreram com frequência quando os animais

eram movimentados. A maioria dos animais se

recuperou após alguns dias, porém 45 bovinos

morreram. A histórico da ocorrência da doença

em anos anteriores na propriedade, sempre no

mesmo período e com as mesmas características

clínicas e epidemiológicas. Na necropsia havia

mucosas e serosas pálidas, esplenomegalia leve,

fígado marrom alaranjado, rins enegrecidos e

bexiga com urina enegrecida (hemoglobinúria)

(figura 2).

Anemia hemolítica toxica em bovinos, é

descrita em Mato Grosso e Rondônia. Surtos

são observados na região norte de Mato Grosso,

em pastagens de Brachiaria sp, com interação

lavoura pecuária. Apesar da etiologia não ser

conhecida, evidências sugerem que a doença

seja causada por uma planta toxica hemolítica

ainda não identificada. O objetivo desse

trabalho é relatar um surto de Anemia

hemolítica toxica no Município de Nova
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Figura 1: Anemia hemolítica toxica em bovinos. Pastagem de Bachiaria sp com interação 

lavoura-pecuária em que estavam os animais intoxicados. 

Figura 2: Anemia hemolítica toxica em bovinos. A: Rim .Vermelho enegrecido difuso. B:

Seringa contendo urina coletada da bexiga com coloração vermelha escura

(hemoglobinúria).
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