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RESUMO - Notifica-se a ocorrôncia de eczema facial em doze ovinos sem-lã intoxicados porrithomyces 
chartanjm. Os animais, pertencentes ao Centro de Pesquisa Agropecuária do Trópico Úmido (CPATU) 
da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) e mantidos exclusivamente, em quicuio-
-da-amazônia (Brac/ziaria hurnidicola), apresentaram os seguintes sintomas: anorexia, depressão, 
lacrimejamento, tumefação das pálpebras com prurido e queda dos pôlos da região nasal e ao redor dos 
olhos, além de tumefação das orelhas com necrose e descamações das camadas superficiais da pele. Os 
animais, retirados da pastagem no início dos sintomas e tratados com antitóxico, apresentaram total 
recuperação. Identificaram-se, nas amostras de pastagem, conídeos do fungo Pithomyces chartarurn 
(Berk & Curt) M.B. E!lis. 

Termos para indexação: Brachiaria humidicola, ovelha. 

FACIAL ECZEMA IN OVINES INTOXICATED WITH PITHOMYCES CHARTARUM 
IN PASTURE OF QUICUIO OF AMAZÓNIA 

ABSTRACT - The occurence of facial eczema dueto intoxication with Pithomyces chartarun in 12 
hairy sheep in the fiock of Centro de Pesquisa Agropecuária do Trópico Úmido (CPATU) of Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) is described. These animais, maintained exclusiveiy 
on Quicuio of Amazónia (Brachiaria humidicola) pasture, presented the symptoms of anorexia, 
depression, lacrimation, oedema of the eyelids, itching, followed by loss of hair in nasal region, around 
the eye and ear, necrosis and desquamation of the epidermis of the skin. Following the observation of 
the initial symptoms, the animaIs were withdrawn from the pasture and treated with detoxifving 
agents with total recovery. The conidia of the fungus Pithomyceschartarum (Berk & Curt) M.B. Ellis 
were identifiecj inthe pasture samples. 

Index terms: Brachiaria humidicola, sheep. 

INTRODUÇÃO 

O eczema facial é uma enfermidade não-infec-
ciosa, causada pelo fungo Pithomyces dzartarum, 

que contém o princípio tóxico esporidesmina 

(Smith 1964). 
Segundo Erook & White (1966), este fungo é 

cosmopolita, sapr6fita e cresce em matéria morta 
de plantas de clima temperado tropical e subtro-
pical. 

A síndrome causada pela intoxicação de P. char-

tarum, descrita na Nova Zelândia (Thornton 8 
Percival 1959, Done et ai. 1960, Mortimer 1963), 
Austrália (janes  1959, Hore 1960), África do Sul 

(Marasas et al. 1972), Uruguai (Iliet Alvariza et ai. 
s.n.t.), Argentina (Carrilho et ai. 1980) e em ou-
tros países, está correlacionada com o número de 
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esporos e esporidesmina produzida nas diferentes 
épocas do ano, em cada região (Mennaet ai. 1970). 

De acordo com Fogges & Caril (1962), esta en-
fermidade usualmente ocorre em épocas, precedi-
das de períodos secos e temperaturas elevadas, 
fatores que favorecem o desenvolvimento do 
fungo nas pastagens. 

No Brasil, Dóbereiner et aL (1976), após estu-

darem vários casos de intoxicação com sintomas de 
fotossensibihidade, em bovinos e ovinos inantidos 
em piquetes com Brachiaria decurnbens, concluí-
ram que o processo ocorria em decorrência da in-
toxicação hepat6gena pela ingestão de P. charta-

rum. Segundo eles, o quadro clínico apresentado 
pelos ovinos foi tumefação ao redor dos olhos, 
crostas e áreas depiladas e avermelhadas na parte 
anterior da região nasal, ao redor dos olhos e face 
externa das orelhas, além de leve tumefação destas 
Os bordos das orelhas ficavam virados para fora e 
com as camadas superficiais da pele necrosadas. 
Quando os animais eram transferidos de pastagem, 

os sintomas regrediam. 
Oliveira etal. (1979) também estudaram as con- 
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seqüências causadas pela ingestão de B. decumbcns 
contaminada por P. chartarum, em ovinos. De 
acordo com os autores, os animais, inicialmente, 
mantinham-se com pouca movimentação, ligeiro 
lacrimejamento e prurido na região frontal da 
cabeça. Sobrevinha, logo após, anorexia, corrimen-
to nasal e, as vezes, diarréia. Após 48 - 72 horas, 
apareciam bruscamente, edemas na cabeça, princi-
palmente nas orelhas e pálpebras Os autores ci-
tam, ainda, que os animais com os primeiros sin-
tomas, quando transferidos de pastagem, recupe-
ravam-se totalmente. Entretanto, quando na fase 
edematosa, a cura tornava-se def (cii, mesmo com 
terapia intensiva. 

Tendo em vista que a literatura compulsada na-
da informa sobre eczema facial em ovinos intoxica-

dos por P. chartarum em pastagem de B. humidico-
Ia, objetivou-se, com o presente trabalho, relatar 

tal ocorrência, bem como o tratamento adequado. 

MATERIAL E MÉTODOS 

No período de 01.10.83 a 31.03.84, registrou-se a 
ocorrência de eczema facial em doze ovinos sem-lã de um 
rebanho de 60 cabeças, do Centro de Pesquisa Agropecuá-
ria do Trópico Úmido (CPATU), pertencente à Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), em De-
1dm, Estado do Pari. Os animais eram mantidos exclusiva-
mente em pastagem de quicuio-da-amazônia (II. hunzidico-
la). 

Após o aparecimento dos primeiros sintomas, os ovi-
nos foram retirados da pastagem e confinados no aprisco, 
onde receberam Canarana Erecta Lisa (Echinocloa piraS-
dali:), recém - colhida e triturada, além de água e suple-
mentação mineral à vontade. 

Como tratamento terapêutico, cada animal enfermo 
recebeu quatro aplicações de 15 ml de antitóxico (Ace-
til - DL - metionina, cloreto de colina, vit. B 1 , B2  e B õ  
nicotinamida, pantotenato de cálcio, veículo aquoso), 
por via endovenosa, em dias alternados. 

Amostras da pastagem, com abundante material vege-
tal morto, foram colhidas de diferentes locais e levadas 
ao Laboratório de Patologia Animal do CPATU, pára 
verificação microscópica da presença de conídeos do fun-
gosP. chartarum (Berk & Curt) M.D. Ellis. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os sintomas de fotossensibihzação (eczema fa-
cial) apresentados pelos ovinos intoxicados porP. 
chartarurn, em pastagem de B. humidicola (Fig. 1), 
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foram, iniciaimente, anorexia e depressão, seguidas 
de lacrimejamento e tumefação das pálpebras. Lo-
go após, sobrevinha prurido e depilamento da 
região nasal e ao redor dos olhos, além de tumefa-
ção das orelhas que apresentavam necrose e desca-
mação das camadas superficiais da pele (Fig. 2). 
Estes sintomas assemelham-se com os descritos por 
Ddbereiner etal, (1976) e Oliveira etai. (1979). 

O desencadeamento do processo não foi cons-
tante durante todo o período estudado. O quadro 
mostrou maior gravidade na época menos chuvosa 
(aproximadamente 5 mm/dia) e com temperatura 
e umidade relativa do ar elevadas, coincidindo com 
as citações de Fogges & CarIl (1962) e Menna et 
ai. (1970). 

Evidenciou-se que os animais, quando no in(- 

FIO. 1. Pastagem de Srachiariahyrnidico/a. 

FIG. 2. Ovelha intoxicada apresentando depilarnento na 
regio ao redor dos olhos com tumefaç5o, necro-
se e descamaç$o das camadas superficiais da pele 
da orelha 
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cio dos sintomas eram retirados da pastagem e ali-
mentados com Canarana Erecta Lisa (E. Pfraniida. 
lis), além de tratados com antitóxico, recupera-
vam-se totalmente, fato também observado por 
Dóbereiner et ai. (1976) e Oliveira et ai. (1979). 

Nas amostras de pastagem (material vegetal 
morto), confirmou-se a presença de conídeos ca-
racterísticos do fungo P. chartarum (Fig. 3), se-
melhantes aos encontrados por D6bereiner et ai. 
(1976) e Carrilho etai, (1980). 

FIG. a Conídeos do fungo Pithornyces chartamm. 0W 
40. 

CONCLUSÕES 

L A B. humidicola também pode infestar-se 
com P. chartarum. 

2. A ingestão por ovinos de B. humidico!a infes-
tada por P. chartarum pode levar à manifestação 
clínica de eczema facial. 

3. Os síntomas apresentados pelos ovinos into-
xicados por P. chartarum, em B. humidico!a, são 
semelhantes aos já observados em ovinos subme-
dos ao pastejo de B. decumbens. 
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