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RESUMO

ABSTRACT

A ovinocultura de corte está em constante ascensão no Brasil e tal fato leva ao aumento do número de animais confinados,
visando maior ganho de peso em curto período de tempo. Tal situação predispõe os ovinos a desordens metabólicas
como acidose láctica ruminal aguda e, consequentemente, laminite aguda, gerando problemas econômicos em função
dos gastos com tratamento, menor produtividade do rebanho e descarte de animais, além de afetar negativamente
o bem-estar dos mesmos. As primeiras alterações são observadas inicialmente no rúmen e, posteriormente, com o
aumento da produção e/ou diminuição do consumo do ácido láctico, o mesmo é absorvido pela corrente sanguínea
levando a ocorrência da acidose metabólica sistêmica. Os animais apresentam como sinais clínicos mais comuns
taquicardia, taquipneia, desidratação severa, diarreia, alteração do estado mental, podendo levar ao coma e óbito.
Os animais sobreviventes podem apresentar sinais de ruminite química ou fungica, polioencefalomalacea, abscessos
hepáticos e laminite.

The sheepmeat industry is constantly growing in Brazil and this fact leads to an increase on the number of confined
animals, seeking greater weight gain in a short period of time. This situation predisposes metabolic disorders such
as acute lactic ruminal acidosis and, therefore, acute laminitis, which causes economic losses due to treatment costs,
reduced productivity of the herd and disposal of animal, aside from negatively affecting their well-being. The first
changes are observed on the rumen and, subsequently, with the increase on production and/or the decreased of the
lactic acid consumption, it is absorbed into the bloodstream leading to occurrence of systemic metabolic acidosis. The
most common clinical signs are tachycardia, tachypnea, severe dehydration, diarrhea, altered mental status, which may
lead to coma and death. Surviving animals may show signs of chemical or fungal ruminites, polioencefalomalacea, liver
abscesses and laminitis.
Keywords: ruminal acidosis, lactic acid, sheep, laminitis.
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INTRODUÇÃO
Os ovinos foram a segunda espécie animal a ser domesticada
pelo homem e a primeira a ser utilizada para fins comerciais
(FAO, 2007). Sua criação possibilita alimento, principalmente
pelo consumo de carne e leite, e proteção, pelo uso da lã. A
criação ovina está destinada tanto à exploração econômica
como à subsistência das famílias de zonas rurais (VIANA, 2008).
Sabe-se que a alimentação é de fundamental importância
em qualquer sistema de produção, exercendo influência direta
sobre a produção animal, mas também em outros fatores como
sanidade e capacidade reprodutiva. Os custos com a dieta podem
chegar a 80% do custo total da produção, estando a média
brasileira entre 50 e 60% (RIBEIRO, 2008). O principal objetivo dos
sistemas intensivos de produção animal é aumentar a qualidade
do produto final, sendo desenvolvidos diversos programas de
incremento à produção como melhoramento genético, manejo
dietético, além de técnicas reprodutivas que asseguram melhor
desempenho (CALDEIRA, 2005).
Diante dessas características são necessários modelos de
produção intensivos, com o intuito de obter em curto prazo
metas excessivas de ganho de peso. Essa situação tem gerado
erros na forma de alimentar os ruminantes, acarretando
distúrbios digestivos e metabólicos relacionados às diferentes
dietas empregadas. Na ovinocultura, a acidose láctica ruminal
aguda (ALRA), que ocorre principalmente nos sistemas de
criação intensivo e semi intensivo, tem causado perdas
econômicas consideráveis (BARROS et al. 2007). Essa revisão de
literatura tem como objetivo pontuar alguns aspectos referentes
à ALRA em ovinos, abordando desde a fisiologia ruminal até os
sinais clínicos apresentados pelos animais e os mecanismos de
diagnóstico utilizados.

Aspectos gerais sobre fisiologia ruminal e ALRA
O rúmen pode ser definido como uma câmara de fermentação
que aproveita substratos, quase sempre de origem vegetal, para
produção de diversas substâncias entre elas ácidos orgânicos,
metano, dióxido de carbono, amônia e proteína microbiana.
Além disso, é um ambiente anaeróbico e constituído por
variada microbiota incluindo bactérias, protozoários e fungos. A
microbiota ruminal e os animais apresentam relação simbiótica
na qual os microrganismos utilizam os substratos provenientes
da alimentação, nesse caso os carboidratos, e produzem ácidos
graxos orgânicos como os ácidos graxos voláteis (AGVs) e ácido
láctico, os quais são utilizados pelo animal e pela microbiota,
respectivamente (NAGARAJA e TITGEMEYER, 2007).
Os principais AGVs produzidos no rúmen são o ácido acético
(45-70%), propiônico (15-40%) e butírico (5-20%) (BERGMAN,
1990). Os AGVs não se acumulam facilmente no rúmen devido
seu alto pK de 4,9, sendo classificados como ácidos fracos, com
menor capacidade de dissociação e absorvidos rapidamente
pelo rúmen, diferente do ácido láctico que possui pK menor
(3,9), e sendo mais forte, se acumula no órgão (NAGARAJA e
TITGEMEYER, 2007). Ocorre produção de dois isômeros do ácido
láctico, o L (+) e o D (-), no entanto, quando ocorre redução do
pH ruminal o D lactato é produzido em maior escala (GIESECKE
e STANGASSINGER, 1980). Sabe-se que os AGVs possuem dupla
ação, pois contribuem para a redução do pH, mas também
atuam como agentes tamponantes. Isso se deve à capacidade
desses ácidos em liberarem prótons, quando se dissociam no
ambiente ruminal (GABEL e ASCHENBACH, 2007).
Para que ocorram os processos de celulólise, proteólise e
desaminação o pH ruminal considerado ótimo deve situar-se
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entre 6,0 e 7,0 (MOULD et al. 1983). O pH ruminal apresenta
flutuações ao longo do dia, dependendo da dieta utilizada,
tempo de alimentação com concentrados e suplementação
com fontes de fibra. A celulólise é totalmente inibida quando
o pH atinge valores abaixo de 6,0 (MOULD et al.1983) e a
digestibilidade da matéria seca sofre diminuição quando os
valores do pH são baixos. A oferta de alimento aos animais,
quando realizada duas vezes ao dia, também pode produzir
depressão relativamente curta do pH ruminal. Outros fatores
como a forma física da dieta, redução no tamanho da partícula
de forragem ou processamento de grãos levam à diminuição do
pH (KRAUSE et al. 2002).
Desequilíbrios no processo de fermentação ruminal
prejudicam não só a produtividade animal como também
podem levar a diversos distúrbios clínicos (RUSSEL e RICHLYK,
2001; NAGARAJA, 2011; JAMI et al. 2013). Sabe-se que a ingestão
de carboidratos pode levar a alterações no pH ruminal e, nota-se
que reduções prolongadas do pH para valores menores que 6,0
propiciam o crescimento de bactérias aminolíticas, enquanto
que as bactérias celulolíticas e a digestibilidade são inibidas
(KRAJCARSKI-HUNT et al. 2002). Quando o pH ruminal atinge o
valor de 5,8 ocorre diminuição da concentração de bicarbonato,
levando à proliferação de bactérias utilizadoras de lactato e
aumento da produção dos AGVs (BANNINK et al. 2008). Sendo
assim, o pH ruminal com valor de 5,8 é o primeiro limiar de
vulnerabilidade do epitélio, levando a mudanças na composição
microbiana e possibilidade de ocorrência de resposta inflamatória
(GOZHO et al. 2005). Se o pH diminuir para valores em torno de
5,0, ocorre morte dos protozoários e crescimento de bactérias
produtoras de ácido láctico, principalmente Streptococcus bovis,
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sendo esse considerado o segundo limiar de vulnerabilidade
do epitélio ruminal, ocorrendo comprometimento do mesmo
(ASCHENBACH e GABEL, 2000).
A acidose ruminal pode ser definida como um distúrbio
fermentativo no rúmen associado à ingestão de grande
quantidade de carboidratos não estruturados e rapidamente
fermentáveis. As principais formas clínicas são a acidose lática
ruminal aguda (ALRA), com redução acentuada do pH (pH < 5,0)
e a acidose ruminal subaguda (ARSA) caracterizada por episódios
transitórios de redução do pH a níveis não tão baixos quanto
na forma aguda (5,0 < 5,5) (NAGARAJA e LECHTENBERG, 2007).
A ALRA pode ocorrer tanto em ruminantes domésticos como
selvagens. Em rebanhos criados em regime intensivo ou semi
intensivo a morbidade pode variar de 2% a 50%, ao passo que
a letalidade varia entre 30% e 40% em animais tratados e 90%
em animais não tratados (UNDERWOOD, 1992a; RADOSTITIS et
al., 2007).
Etiopatogenia da ALRA
A mudança abrupta na alimentação é o principal fator
que determina o grau de alteração da fermentação ruminal e
potenciais distúrbios digestivos (VAN SOEST, 1994). A ALRA é
uma doença típica de manejo alimentar incorreto, sendo notada
principalmente quando os animais criados extensivamente
passam a receber, em curto período de tempo, dietas ricas em
carboidratos sem prévia adaptação, além de outros fatores como
nos casos dos animais em preparo para exposições que são
submetidos a dietas hiperglicídicas e erros no oferecimento de
ração em função da má regulação de máquinas distribuidoras.
Também pode ocorrer quando os animais possuem livre acesso
a depósitos de ração ou baixo oferecimento temporário de

fibra dietética (DUNLOP, 1972; HOWARD, 1981; UNDERWOOD,
1992a; RADOSTITS et al. 2007). Outro fator importante é a forma
como os grãos são oferecidos. Quando os grãos são finamente
moídos, prensados ou quebrados, existe maior exposição dos
carboidratos à microbiota ruminal, comparados aos grãos
inteiros (RADOSTITS et al. 2007).
A ALRA é causada por excesso de carboidratos não
estruturados e falta de carboidratos estruturados. Ambos, amido
e celulose, são polímeros de glicose, estando a diferença entre
eles presente na conformação da ligação entre os monômeros
deste monossacarídeo. No rúmen, a fermentação de ambos
gera basicamente os mesmos produtos, porém em proporções e
taxas distintas. A maior parte dos monossacarídeos, resultantes
da hidrólise dos polissacarídeos, é convertida em piruvato após
série de reações. Este pode seguir várias rotas metabólicas para
formação de produtos mais oxidados, como acetato e butirato
ou mais reduzidos, como propionato e lactato. A proporção em
que cada AGV é produzido depende do perfil da microbiota
ruminal, que por sua vez, depende essencialmente da dieta
ingerida (KOZLOSKI, 2011; VALADARES FILHO e PINA, 2011).
Quando ocorre a ingestão de grande quantidade de
carboidratos de forma abrupta, é notável o aumento na produção
de AGVs, principalmente o propiônico. O aumento dos AGVs
leva à diminuição brusca do pH ruminal para valores abaixo
de 5,1, com consequente consumo de agentes tamponantes
ruminais. Nessa faixa de pH, a bactéria Streptococcus bovis se
desenvolve rapidamente utilizando os carboidratos ingeridos e
produzindo grande quantidade de ácido láctico; além da morte
progressiva de bactérias fermentadoras de ácido láctico como
Megasphaera eldesnii e Selenomonas ruminantium (NAGARAJA
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e LECHTENBERG, 2007a). Paralelamente, há produção e
acúmulo de glicose no rúmen, que aumenta a osmolaridade
de seu conteúdo prejudicando ainda mais a absorção de AGVs
pelo epitélio ruminal (OWENS, 2011). As bactérias que utilizam
o ácido láctico estão presentes em pequena quantidade, fato
associado ao baixo pKa do ácido láctico, favorecendo o acúmulo
do mesmo e acentuando a redução do pH ruminal para valores
menores que 5,0. Nesse ambiente ácido os Lactobacillus sp.
crescem rapidamente e aumentam a produção do ácido láctico
(DUNLOP, 1972; NAGARAJA e LECHTENBERG, 2007).
A osmolaridade torna-se aumentada em decorrência do
excesso de ácido láctico no rúmen somado ao acúmulo de glicose,
sendo essa osmolaridade maior que a do plasma. Huber (1971)
identificou em ovinos com ALRA aumento de 255 mOsm/L,
em condições normais, para 402 mOsm/L durante o pico de
ALRA. Essa diferença de osmolaridade faz com que quantidades
significativas de liquido corporal se desloquem para o rúmen,
causando desidratação e consequente hipovolemia (ORTOLANI
et al. 2008; ORTOLANI et al. 2010). A osmolaridade ruminal
acima de 300 mOsm/L é responsável pela inibição da ingestão
alimentar, enquanto valores acima de 350 mOsm/L promovem
a inibição da digestão bacteriana da fibra e amido (CARTER e
GROVUM, 1990).
O ácido láctico absorvido será dissociado em lactato e
íons H+. Este último combina com o bicarbonato existente no
organismo a fim de manter a homeostase. Quanto maior for
a absorção de íons H+ do rúmen, maior será o consumo de
bicarbonato e, consequentemente, menor será o pH sanguíneo
resultante, podendo assim se instalar a acidose metabólica
(DUNLOP, 1972). O lactato absorvido no rúmen é metabolizado
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no fígado, através de processos oxidativos ou da gliconeogênese,
utilizando para tal íons H+ e produzindo indiretamente efeito
tampão. Tanto o ácido láctico D quanto o L podem ser absorvidos
para a corrente circulatória de acordo com a concentração
destes no conteúdo ruminal. Porém, somente o lactato na
forma L pode ser reutilizado pelo organismo, enquanto que
em condições normais, pequenas quantidades de lactato na
forma D conseguem ser desdobradas (DUNLOP, 1972; NAYLOR
e FORSYTH, 1986).
A desidratação pode agravar o quadro de acidose metabólica
por meio da redução da volemia mencionada anteriormente,
resultante da perda de fluidos orgânicos para o rúmen. Como
resultado dessa hipovolemia, o organismo passa a diminuir a
irrigação renal, levando a queda da taxa de filtração glomerular.
A desidratação severa provoca menor irrigação de tecidos não
vitais, como musculatura e tecidos cutâneos. A consequência
imediata será a hipóxia desses órgãos induzindo a obtenção de
energia pela via anaeróbica, o que leva à geração de mais ácido
láctico e agravamento da acidose sistêmica. Quanto menor for
o pH sanguíneo, maior será a depressão do centro respiratório,
podendo os animais virem a óbito por colapso do sistema
respiratório (RADOSTITIS et al. 2007).
Tanto na forma aguda quanto na forma subaguda da
acidose são liberadas no rúmen e absorvidas pelo organismo
quantidades variadas de lipopolissacarídeos (LPS), componentes
da parede celular de bactérias Gram negativas. Os LPS
também são conhecidos como endotoxinas e acredita-se que
desempenham papel importante na etiopatogenia da acidose
ruminal (GOZHO et al. 2005; PLAIZIER et al. 2012). Observase nos animais com ALRA desidratação e acidose metabólica
podendo também ocorrer distensão abdominal com presença

de líquidos, desidratação, taquicardia, taquipneia, depressão de
estado mental, podendo o animal evoluir para estado comatoso
e óbito (RADOSTITS et al. 2007; ORTOLANI et al. 2010). A atonia
ruminal ocorre em boa parte dos casos, sendo considerada um
mecanismo de defesa, pois a ausência de movimentação do
órgão diminui a absorção de ácido láctico (HUBER, 1976).
A diarreia é frequente em animais acometidos, porém a
frequência de defecação é episódica e o volume total de fezes
eliminado não é grande. Constipação pode ser observada
em animais com intenso quadro de desidratação. Podem ser
observados ainda rumenite, úlceras gastrointestinais, formação
de abscessos hepáticos, laminite aguda e polioencefalomalácia
pela deficiência de vitamina B1, já que ocorre diminuição das
bactérias sintetizadores da tiamina e aumento das produtoras
de tiaminases (VASCONCELOS e GALYEAN, 2008; DANSCHER et
al. 2009, ORTOLANI et al. 2010). Os principais sinais nervosos
incluem depressão, opistótono, pressão da cabeça contra
obstáculos, rigidez extensora, tremores e fasciculações
musculares (UNDERWOOD, 1992b).
A acidose tem sido apontada como causa comum de
laminite em ruminantes. As lesões associadas a laminite
incluem hemorragia e abscedação solar, úlceras de sola e
pinça, lesões da linha branca entre outras (BERGSTEN, 2000). A
etiologia da laminite foi extensamente pesquisada e revisada
no passado (VERMUNT e GREENOUGH, 1992; OSSENT e LISCHER,
1998; NOCEK, 2007). A laminite aguda ocorre após alteração
metabólica, tal como alimentação excessiva através de fonte
de carboidrato altamente fermentescíveis, resultando em
diminuição do pH ruminal e, posteriormente diminuição do
pH sistêmico. No entanto, o pH ruminal pode ter retornado à
normalidade quando as lesões da laminite são diagnosticadas
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pela primeira vez, atraso esse de quatro a oito semanas entre
a alteração nutricional e o aparecimento de laminite (NOCEK,
2007).
A redução do pH sistêmico é responsável pela ativação
de mecanismos vasoativos, levando ao aumento do pulso
digital e do fluxo de sangue total (NOCEK, 2007), ocasionando
ingurgitamento das veias digitais e dilatação das anastomoses
artério venosas do membro inferior, além do desvio de sangue
de outros tecidos periféricos (OSSENT e LISCHER, 1998). As
substâncias vasoativas que podem levar a constrição vascular
e dilatação incluem histamina, ácido láctico, serotoninas e/
ou endotoxinas (WESTWOOD e LEAN, 2001). Acredita-se que
o papel das endotoxinas na laminite se deva aos seus efeitos
hemodinâmicos no cório, como lesão endotelial ou à formação
desordenada de coágulos, ou ainda ao seu papel como ativador
de enzimas degradadoras de colágeno no cório (GREENOUGH,
2007). O aumento da pressão local resulta em danos aos vasos
sanguíneos e edema. A isquemia e hiperemia do cório levam à
anóxia do tecido, o que pode tornar-se clinicamente evidente
de quatro a oito semanas após a lesão inicial (WESTWOOD e
LEAN, 2001). O animal pode apresentar claudicação discreta a
severa, ou preferir permanecer em decúbito para evitar o apoio
nos dígitos (GREENOUGH, 2007). Durante exame do casco
com pinça específica o animal pode apresentar dor evidente
durante o pinçamento (DANSCHER et al. 2009).
Diagnóstico
O correto diagnóstico da ALRA deve fundamentar-se na
identificação do animal, anamnese, exame físico e exames
laboratoriais (DIRKSEN, 2005). Exames complementares e a
avaliação do ambiente e manejo alimentar, também, podem
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facilitar o diagnóstico, especialmente quando muitos animais
estão acometidos. Na identificação do animal, deve-se lembrar
que em algumas fases da produção os animais estão mais
propensos a desenvolver acidose ruminal. Sabe-se que em
bovinos de aptidão leiteira, o período pós-parto é considerado
de maior risco, pois os animais passam de uma dieta de período
seco, com nenhum ou menores teores de concentrado, para
uma dieta de lactação com maiores teores de concentrado
(LEAN et al. 2013). Para animais de engorda confinados, são
considerados períodos de especial risco a entrada dos animais
no confinamento, quando muitas vezes a adaptação para
nova dieta não é feita de maneira adequada (NAGARAJA e
LECHTENBERG, 2007a).
Na anamnese deve-se questionar principalmente sobre
a fase de produção do animal, a dieta fornecida e a rotina
de manejo alimentar. Deve-se questionar também sobre
circunstâncias acidentais como fornecimento de quantidades
excessivas de concentrado ou acesso dos animais a depósitos
de ração. Os sinais clínicos e achados laboratoriais variam de
acordo com a gravidade e o tempo transcorrido entre o início do
desequilíbrio até o exame. No exame físico do animal com ALRA
frequentemente observam-se distensão abdominal no antímero
esquerdo com predomínio de líquido no rúmen, hipomotilidade
ou mesmo atonia ruminal, desidratação, diarreia, taquicardia e
taquipneia. Pode ser observado também, depressão do estado
mental, decúbito e estado comatoso (DIRKSEN, 2005; RADOSTITS
et al. 2007).
No hemograma pode ser encontrado aumento no valor do
hematócrito, indicando desidratação. O exame de hemogasometria pode indicar acidose metabólica com redução dos valores de pH sanguíneo, bicarbonato e excesso de base (ORTOLANI
et al. 2008; DANSCHER et al. 2009; ORTOLANI et al. 2010).
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Prevenção

Barros NN, Simplício AA, Fernandes FD. 2007. Terminação de borregos em
confinamento no Nordeste do Brasil. Embrapa – Cnpc. Sobral. p.24.

O manejo dietético é fundamental para prevenção dessa
doença. Uma dieta hiperglucídica deve ser oferecida de maneira
gradual e progressiva aos animais que até então tenham
sido criados no sistema extensivo. Recomenda-se o uso dos
concentrados juntamente com outros alimentos fibrosos da
dieta (PRESTON, 1995). O uso de soluções tamponantes como
bicarbonato ou calcário também é amplamente recomendado.
Os ionóforos, especialmente a monensina e lasalocida, também
podem ser utilizados, pois favorecem o número de bactérias
lactolíticas, diminuindo o risco de acidose (NAGARAJA, 1982).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Apesar de todos os adventos nos sistemas de produção
animal, a acidose láctica ruminal aguda ainda é uma doença
de ocorrência comum no Brasil, acometendo principalmente os
animais de interesse zootécnico e que são mantidos em sistemas
intensivos. Deve-se salientar a importância da adaptação dos
animais para a entrada em sistemas de confinamento, adaptação
essa de no mínimo três semanas. Além da ocorrência da ALRA
também são comuns os casos de laminite aguda, levando ao
descarte dos animais e afetando negativamente o bem-estar
dos mesmos.
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