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RESUMO

SANTOS, N. V. M. dos.  Eficiência da desintoxicação de amônia em bovinos 
adaptados ou não com uréia dietética e submetidos a diferentes períodos de 
privação. [Ammonia detoxication efficacy in cattle adapted or not to dietary urea and 
afterwards undergone to different privation periods]. 2005.  134 f. Tese (Doutorado 
em Clínica Veterinária) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005.

Esta pesquisa foi realizada para avaliar criticamente a recomendação clássica 

proposta por HUBER (1978), que há necessidade de se promover novo período de 

adaptação à uréia dietética se os bovinos se abstiverem de receber este nutriente 

por mais de três dias. Vinte e cinco garrotes foram alimentados com dieta baixa em 

proteína bruta (10%) e sem uréia dietética e em seguida distribuídos aleatoriamente 

em cinco grupos iguais, ou seja: controle (O) dieta basal; grupos A, B, C e D 

alimentados durante 21 dias com a dieta basal e uréia (1% MS). Todos os grupos 

foram desafiados com uma infusão intravenosa de solução de cloreto de amônio (1,5 

M) até o surgimento da convulsão, quando esta foi interrompida. O desafio no grupo 

A ocorreu no 22o  dia do recebimento de uréia; nos grupos B, C e D os desafios 

foram respectivamente nos dias 4, 15 e 30 dias da abstinência da uréia dietética. O 

exame clínico e a coleta de amostras de sangue e urina total foram realizados 

durante a infusão e nas três horas seguintes. Os animais adaptados à uréia (A, B, C 

e D) necessitaram de maior quantidade de cloreto de amônio para manifestarem 

convulsão (p<0,001), e demoraram mais para exibirem este sintoma que o grupo 

controle. Em relação ao grupo controle, os garrotes adaptados, com exceção do 

grupo C, tiveram um quadro clínico mais brando, se recuperaram mais prontamente 

e não necessitaram de tratamento médico após o término do experimento. Isto 

ocorreu devido a maior queda na concentração de amônia sangüínea, causada por 



uma maior atividade do ciclo da uréia, maior volume urinário e eliminação de amônio 

neste. Demonstrou-se ainda que a maior produção e eliminação de uréia pelos rins 

provocou maior diurese, que por sua vez estimulou maior excreção de amônio pela 

urina, aumentando a eficiência de desintoxicação, especialmente no momento mais 

crítico do quadro (até uma hora pós-convulsão). Concluiu-se que os animais 

alimentados previamente com uréia e com abstinência desta na dieta por até um 

mês não necessitam de novo período de adaptação, contrariando o axioma 

preconizado por HUBER (1978).

Palavras-chave: Uréia (uso). Bovinos. Amônia. Intoxicação.



ABSTRACT

SANTOS, N. V. M. dos. Ammonia detoxication efficacy in cattle adapted or not 
to dietary urea and afterwards undergone to different privation periods. 
Eficiência da desintoxicação de amônia em bovinos adaptados ou não com uréia 
dietética e submetidos a diferentes períodos de privação. 2005. 134 f. Tese 
(Doutorado em Clínica Veterinária) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005.

This study was carried out to investigate the recommendation stated by HUBER 

(1978) that there is a need to re-adapted cattle that were fed previously with dietary 

urea, but subsequently were deprived of this nutrient for more than 3 d. Twenty four 

steers fed a low crude protein ration, deprived of urea, were randomly distributed into 

5 equal groups, and were fed as follows: O (control; basal diet); the remaining groups 

(A,B, C and D) were fed the basal diet + urea (1% D.M.) for 21 d; afterwards the 

groups B,C and D were fed only the basal diet for 4, 15 and 30 d, respectively. 

Thereafter, all steers were challenged with an intravenous infusion of ammonium 

chloride (1.5 M) up to the outcome of convulsion when the infusion was stopped. 

Throughout the infusion and for 3 h later clinical examination was carried out; blood 

samples and whole urine were also collected.  The steers adapted to urea (A,B,C 

and D) needed a greater amount of ammonium chloride to cause convulsion (p < 

0.001) and took longer to exhibited this symptom than the control group. As 

compared to the control, all the adapted groups, but the C, had a less severe clinical 

picture and recovered sooner, and did not require any medical treatment after the 

end of the experiment.  This resistance was due a faster fall in the blood ammonia 

level, caused by a greater activity of the urea cycle, excretion of a higher excretion of 

ammonium and urinary volume. It was demonstrated that the higher the production 

and excretion urea by the kidneys, the greater the diuresis, that by its turn increased 

the excretion of ammonium into the urine improving the efficiency of detoxification, 

principally at the most critic moment of the poisoning (from the convulsion up to 1st h 

later). It was concluded that cattle fed previously with urea and afterwards restricted 

of urea for up to 30 d do not require a new re-adaptation period, contradicting 

Huber’s axiom.

Key works:. Urea ( usage). Cattle. Ammonia. Intoxication 
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1 INTRODUÇÃO 

O Brasil possui um rebanho bovino de 195 milhões de cabeças. 

Aproximadamente 80% do rebanho nacional é criado em regime extensivo (IBGE, 

2003). A proteína bruta é o principal nutriente limitante para ruminantes em pastoreio 

(TILLMAN; SIDHU, 1969). Esse nutriente encontra-se em menores teores nas 

gramíneas de clima tropical ou subtropical, podendo levar a um quadro de carência 

protéica, caracterizada por menor desempenho produtivo, reprodutivo, além de 

menor imunidade às parasitoses e infecções (BLOOD; RADOSTITS, 1994;  

MINSON, 1990).

O ruminante tem a capacidade de transformar nitrogênio não-protéico (NNP) 

em proteína de alto valor biológico. Dentre as fontes de NNP disponíveis, a uréia 

merece destaque devido ao seu baixo custo e facilidade de aquisição. No Brasil, 

aproximadamente, 45 milhões de bovinos de corte criados em regime  extensivo são 

suplementados durante as estações secas do ano, com uréia associada ao sal 

mineral, cana-de-açúcar, outras fontes de proteína e carboidratos solúveis 

(Informação verbal1)

 Embora o uso de uréia proporcione várias vantagens na alimentação de 

bovinos, a sua utilização inadequada pode acarretar sérios danos à saúde animal, 

podendo levar à morte os animais por meio de uma intoxicação superaguda 

(MORRIS; PAYNE, 1970). Quando a intoxicação ocorre, mesmo com freqüência 

esporádica, o quadro clínico é drástico, rápido e na maioria das vezes mortal 

(BARTLEY et al., 1976; ORTOLANI, et al., 2000; WORD et al., 1969). Para ocorrer 

tal intoxicação, há necessidade da ingestão de alta quantidade de uréia, a qual é 

1 Informação verbal fornecida pelo Prof.º Dr. Enrico Lippi Ortolani no dia 28 de outubro d 2005. 
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transformada no rúmen em amônia, podendo ser absorvida rapidamente e 

distribuída por toda a economia animal, em especial no cérebro, desencadeando o 

desastroso quadro acima citado. 

Os compêndios de nutrição recomendam que a uréia deva ser utilizada na 

dieta não excedendo 1% do total de matéria seca oferecida, 3% do concentrado, 

1,5% da matéria seca da forragem ou até 50% da mistura mineral (HUBER, 1978).  

Mesmo assim, todos os autores recomendam que a uréia não seja oferecida na sua 

dose total durante os primeiros 21 dias iniciais, exigindo que esta seja ministrada na 

dieta em quantidades parceladas e crescentes no decorrer deste período. Tal 

recomendação esta ligada tanto à adaptação dos microorganismos ruminais, como 

do organismo animal, em especial o fígado, para que haja adequado aproveitamento 

do nutriente e o desenvolvimento de mecanismos que previnam o surgimento do 

quadro de intoxicação.

Além dessa medida a maioria dos manuais técnicos indica que caso haja 

interrupção do fornecimento de uréia por um período superior ou igual há três dias,  

que seja reiniciado novo período de adaptação no decorrer de três semanas. Os 

transtornos causados por esta readaptação dietética geram complicações no manejo 

dietético, trazendo embaraço na formulação de nova dieta, além de menor ganho de 

peso durante este período, visto que ocorrerá uma redução no oferecimento de 

nitrogênio total dietético. 

  A recomendação da readaptação tem sua origem no trabalho de revisão 

escrito por Huber (1978). Embora se trate de um reconhecido pesquisador em 

nutrição animal, Huber não se baseou em qualquer citação bibliográfica ou 

experiência própria definitiva que pautasse com respaldo técnico tal recomendação. 

A mesma foi imediatamente seguida e sublinhada em praticamente todos os 
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manuais técnicos de uso de uréia, como uma das principais preocupações a serem 

tomadas na adaptação de bovinos à uréia.

Estudos informais, realizados em pesquisas anteriores sobre intoxicação por 

amônia em ruminantes, sugeriram que a capacidade de bovinos resistirem a uma 

nova intoxicação por amônia aumentava drasticamente, após os mesmos terem sido 

submetidos a uma prévia e idêntica intoxicação em espaço de tempo superior a 30 

dias (Informação verbal2) Esta observação empírica trouxe no seu bojo um amplo 

questionamento da veracidade da recomendação preconizada por Huber (1978).

O metabolismo ruminal da uréia dietética é complexo e cheio de nuances, 

assim como são todos os mecanismos ligados à desintoxicação da amônia pelo 

organismo, necessitando dos mesmos serem claramente descritos e revisados no 

capítulo que se segue.

2 Informação verbal fornecida pelo Prof.º Dr. Enrico Lippi Ortolani no dia 28 de outubro d 2005. 
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2 OBJETIVO 

 O presente experimento objetivou avaliar criticamente a recomendação de 

Huber (1978) que “bovinos alimentados previamente por mais de 15 dias com uréia 

e submetidos à abstinência deste nutriente por mais de três dias necessitam de novo 

período de readaptação, para evitar o risco de intoxicação. 

 Para tais fins, bovinos alimentados ou não previamente com uréia foram 

submetidos a diferentes períodos de abstinência deste nutriente, sendo em seguida 

intoxicados com cloreto de amônio até o surgimento de convulsão para serem 

investigadas as seguintes variáveis: a quantidade de cloreto de amônio necessário 

para causar convulsão; a manifestação e o grau de severidade do quadro clínico  

desenvolvido; a capacidade do organismo em desintoxicar à amônia infundida, 

acompanhando o percentual de redução da hiperamonemia, a atividade do ciclo de 

uréia, avaliada pela excreção renal de uréia, e a quantificação da eliminação de 

amônia pela urina, assim como o seu volume produzido. 

 Também foi objetivo deste trabalho tentar compreender os mecanismos 

intrínsecos que diferenciam um bovino resistente de outro susceptível à intoxicação 

por amônia.



30

3  REVISÃO DE LITERATURA 

O Brasil é possuidor de um rebanho de aproximadamente 195 milhões de 

cabeças, na sua maioria criadas em regime extensivo e em solos de gramíneas com 

pobres teores de proteína. Com este perfil, há necessidade de se adequar 

eficientemente as carências nutricionais do rebanho a uma relação custo / benefício, 

compatível com o crescimento já consolidado da produção de carne bovina nacional 

(IBGE, 2003; TILLMAN; SIDHU, 1969).

Bovinos criados a pasto e em climas tropicais, como é o caso do Brasil, 

podem sofrer carência protéica se a dieta oferecida aos animas não estiver 

devidamente balanceada às condições fisiológicas do rebanho. A baixa fertilidade 

dos solos pode ser apontada como o principal fator limitante de sua capacidade de 

suporte. Tais carências levam o criador a prejuízos geralmente contabilizados a 

longo prazo, que não são notados sem que haja permanente controle da produção. 

Os rebanhos carentes apresentam sintomas, que vão desde um menor desempenho 

produtivo, até menor resposta imunológica às parasitoses e infecções (ANUALPEC, 

2003; BLOOD; RADOSTITS, 1994; MINSON, 1990) 

Nos últimos anos a produção agrícola e animal, passou a ocupar mais de 4 

milhões de hectares. O país tem o maior rebanho comercial do mundo, os 

indicadores da pecuária estão subindo ano após ano, e voltaram os investimentos 

na produção animal. Os sistemas de produção elaborados para as diversas regiões 

do país, mostram que o aspecto mais importante a ser considerado, gera em torno 

da economia da suplementação do rebanho (concentrados, aditivos, e minerais) 

(ANUALPEC, 2003).   
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Os produtos nitrogenados não protéicos (NNP) em especial a  uréia tem sido, 

durante anos, tema de centenas de pesquisas no Brasil e no mundo especialmente 

por se tratar de um substituto à proteína de baixo custo e relativa facilidade de 

administração (ANTONELLI, 2003; BOIN, 1994; ORTOLANI;MORI; RODRIGUES 

FILHO, 2000; VISEK, 1968).

Possivelmente Weiske3 (1879 apud HELMER;BARTLEY, 1971, p.25), foi o 

primeiro a sugerir o uso da uréia como substituto à proteína na dieta dos bovinos. E 

desde então, tem sido a uréia o NNP mais utilizado em rações para ruminantes. Mas 

foram as pesquisas de Hart et al. (1939), que demonstraram os aspectos nutricionais 

da utilização da uréia na dieta dos ruminantes e oficialmente, na época, ela foi 

incorporada à alimentação dos bovinos nos EUA (HELMER; BARTLEY, 1971).

Com as novas medidas de manejo de suplementação de inverno, com o 

chamado "sal proteinado" estima-se que pelo menos 45 milhões de bovinos recebam 

direta ou indiretamente ração contendo uréia (informação verbal4). Além de ser 

barata a uréia pode substituir até 35% do nitrogênio protéico da dieta (FROSLIE, 

1977; HELMER; BARTLEY, 1971; VAN HORN et al., 1967). Assim, é comum  em 

nosso meio, a suplementação dietética de fontes protéicas para bovinos criados em 

condições extensivas, principalmente durante o período invernal. Porém, os 

alimentos ricos em proteína vegetal, tais como farelos de soja, algodão e glúten de 

milho, além de serem caros são muitas vezes destinados ao consumo humano (VAN 

HORN et al., 1967). Desta forma, a fonte de nitrogênio mais disponível e de menor 

custo, utilizada nas dietas de suplementação é a uréia, substrato rico em nitrogênio 

não-protéico (NNP). Esta forma de nitrogênio tem por definição como sendo 

3 WEISKE, H.; SCHRPDT, H.; DANGER,  S. V. Über die bedentung es Aspargin für die ThierisceErnahrung. 
Zeit.Biol., v. 15, p. 261, 1879. 

4  Informação verbal fornecida pelo Prof.º Dr. Enrico Lippi Ortolani no dia 28 de outubro d 2005. 
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qualquer fonte de nitrogênio que não exista na forma polipeptídica (HALIBURTON; 

MORGAN, 1989). 

A habilidade exclusiva dos ruminantes de converter NNP em proteína 

microbiana, é devido à simbiose existente entre os microorganismos do rúmen e o 

animal hospedeiro. A quebra por hidrólise da uréia, em amônia (NH3) e amônio

(NH4
+) é o primeiro passo no metabolismo da uréia ruminal (HELMER; BARTLEY, 

1971). Isto é principalmente devido a alta atividade da urease, em hidrolisar grandes 

quantidades de uréia, segundo o esquema abaixo (HALIBURTON; MORGAN, 1989): 

URÉIA 2NH3 + 2H+ 2NH4
+

 A microflora ruminal precisa adaptar–se à quantidade de amônia / amônio que 

é liberada no rúmen, para poder assimilar NH3  ou NH4
+ nas proteínas bacterianas   

que podem ser digeridas no abomaso e intestinos.  A amônia é um produto de vida 

curta, é rapidamente convertida no ciclo da uréia, que ocorre no fígado e excretada, 

a menos que a amônia no sangue seja excessiva. A absorção e distribuição da 

amônia através das membranas biológicas é fortemente influenciada, pelo gradiente 

de pH, devido a dissociação para íon amônio depender do pH da solução. Como 

outros ácidos e bases fracas, apenas a forma não dissociada, da molécula (NH3)

pode passivamente penetrar através das membranas (FROSLIE, 1977).

 A atividade do ciclo da uréia pode estar substancialmente aumentada quanto 

maior for a ingestão de alimentos ricos em nitrogênio, em especial aqueles que 

produzem amônia no rúmen (CHALUPA et al.,1970; MORRIS; PAYNE, 1980). 

Nestes casos, além da maior atividade das enzimas do ciclo da uréia os hepatócitos 
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aumentam a reserva dos aminoácidos participantes do referido ciclo, tornando o 

organismo mais eficiente na desintoxicação da amônia (HUBER, 1978).

 Na verdade, a intoxicação nos ruminantes não é pela uréia alimentar, mas sim 

pela amônia gerada do primeiro composto através da fermentação ruminal. Os 

ruminantes são mais susceptíveis a intoxicação por amônia derivada de uréia, pois 

parte da microbiota ruminal contém uma enzima ureolítica, a urease (HALIBURTON; 

MORGAN, 1989). 

O fator limitante ao uso da uréia é a intoxicação causada geralmente por má 

administração do produto. Apesar de acontecerem casos esporádicos, a intoxicação 

,quando acontece, provoca quadro clínico agudo e alta mortalidade (BARTLEY et al., 

1976; ORTOLANI;MORI; RODRIGUES FILHO, 2000). 

São vários os fatores que podem predispor os animas à intoxicação por 

amônia: jejum, que causa redução de energia pelos microorganismos; dietas com 

muita fibra (baixa energia); alto pH ruminal, que promove a forma não ionizada de 

amônia e aumenta a absorção; desidratação ou baixa ingestão de água; 

insuficiência hepática e excesso de ingestão de uréia (OSWEILER, 1998). 

O excesso de amônia liberado no rúmen rapidamente pela urease, não é 

utilizado pela população bacteriana do rúmen e é absorvido pela corrente sanguínea  

através da parede retículo-ruminal. O potencial ureolítico, tem sido calculado entre 

75 e 125g de uréia por minuto em bovinos, e entre 6 e 10g por minuto em ovinos, 

ultrapassando a capacidade de síntese de proteína bacteriana, por uma larga 

margem. A atividade máxima da urease ocorre num pH entre 7,0 e 8,5 (FROSLIE, 

1977; MAHEADEVA et al., 1976).

A amônia, NH3, é facilmente absorvida pela parede ruminal, por ser de 

natureza lipossolúvel. Enquanto o íon amônio (NH4
+), hidrossolúvel, não é absorvido 
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pela parede ruminal, passando mais tempo no rúmen. A amônia cai na corrente 

sanguínea e é eliminada do organismo através do ciclo da uréia, que é para os 

mamíferos a via mais importante de desintoxicação da amônia. Este ciclo consiste 

em cinco etapas que são controladas enzimaticamente. Elas são catalizadas pela 

carbamil fosfatase sintetase, (CPS – 1), Ornitina transcarbamilase (OTC), Arginino - 

succinato sintetase,  argininosuccinase, e arginase. O fígado é o órgão mais 

importante na síntese da uréia, porque as enzimas CPS-1 e OTC são muito limitadas 

às mitocôndrias hepáticas. A CPS- 1 é ativada pelo  N- acetyl-glutamato ou por um  

de seus análogos. O N-acetyl-glutamato é sintetizado por uma enzima mitocondrial, 

a acetylglutamato sintetase, a qual é estimulada pela arginina. As outras três 

enzimas do ciclo da uréia são enzimas citoplasmáticas e têm atividades limitadas em 

vários outros órgãos. Dentro do ciclo da uréia, a CPS-1 e a argininosuccinase 

sintetase, são fatores limitantes. A ornitina, a citrulina e a arginina, são carreadores 

essenciais de nitrogênio neste processo (BRENNER, 1996; VISEK, 1979). 

  Ao passar pelo sistema porta a maior parte da amônia é convertida em uréia, 

pelo ciclo da uréia que também utiliza o ciclo de krebs e é excretada pela urina. A 

uréia é cerca de 40 vezes menos tóxico que a amônia. O principal fator limitante da 

velocidade e eficiência de desintoxicação é a depleção dos aminoácidos 

participantes desse ciclo (arginina, citrulina e ornitina), em especial a arginina 

(BRENNER, 1996; MOORE; VARGA, 1996; ORTOLANI; MARCONDES, 1995; 

VISEK, 1984).

Quando fatores predisponentes ocorrem e rebanhos ou animas, são 

intoxicados, há a liberação de quantidades em excesso de amônia no rúmen e 

rápida absorção dessa amônia pela corrente sangüínea, resultando em 

hiperamonemia dentro de 30 minutos e 2 horas pós-ingestão. A amônia no rúmen é 
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incorporada ao ácido glutâmico, numa reação que envolve a redução do ácido -

ceto-glutarato, que é catalisado pelo ácido glutâmico desidrogenasse, da mucosa do 

rúmen (HELMER; BARTLEY, 1971).

O mecanismo primário da intoxicação por amônia, parece ser a inibição do 

ciclo do ácido cítrico. È postulado que a amônia satura o sistema de síntese da 

glutamina, causando uma série de desordens em outros processos celulares, 

resultando em  baixa produção de energia e por último inibindo a respiração celular 

(HALIBURTON, 1989). O glutamato está geralmente aumentado, e o -ceto-

glutarato diminui na presença de um aumento na  amônia plasmática. Assim, há uma 

redução súbita da produção de energia com a interferência no ciclo de Krebs, e 

causando redução na atividade neurotransmissora. Assim,  as células começam a 

produzir energia, por meio da glicólise anaeróbica gerando no processo, grandes 

quantidades de ácido lático A amônia deprime o consumo de oxigênio e diminui os 

teores de ATP no cérebro, além de interferir na habilidade do tecido nervoso em 

utilizar a glicose, resultando em tremores generalizados e culminando com quadros 

convulsivos. Os hepatócitos requerem uma maior quantidade de energia, acima do 

normal, para sintetizarem uréia, quando há alta concentração de amônia (KANEKO, 

KOPCHA,1987; ORTOLANI; ANTONELLI, 2004;).

A hiperamonemia  ao interferir no metabolismo da glicose, leva a marcada 

hiperglicemia durante a intoxicação. O teor de glicose no sangue pode se elevar de 

três a cinco vezes durante a intoxicação por amônia. A hiperglicemia pode ser usada 

como um marcador da severidade da intoxicação por amônia, devido a maior 

liberação de glucagon, o qual estimula a gliconeogênese, para glicogenólise 

hepática como um resultado da liberação de adrenalina na corrente sangüínea e  

reduzido uso da glicose pelos tecido periféricos. A hiperglicemia é também produzida 
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por intensa redução na liberação da insulina causada pelos altos teores de amônia 

(VISEK,1984).

A principal conseqüência da glicólise anaeróbica é a alta produção de ácido 

láctico. Este ácido se dissocia rapidamente na corrente sangüínea em lactato-L e  

H+. Com o aumento do grau da acidose metabólica que se instala, há uma 

progressiva troca de H+ do plasma para o K+ do meio intracelular, resultando em 

hipercalemia, a qual pode resultar em parada cardíaca e conseqüente morte do 

animal (FROSLIE, 1977).

Nos túbulos renais,  a glutamina é desaminada e forma o glutamato e amônia 

por meio da atividade da  glutaminase. A amônia no lúmen do túbulo renal, é 

convertida em amônio pela captação do H+, sendo portanto um importante 

mecanismo para remover o H+ e manter o equilíbrio ácido-básico do organismo 

(KANEKO, 1997). 

Os sintomas clínicos da intoxicação por amônia, não diferenciam muito entre 

caprinos e bovinos, e são basicamente sintomas ligados ao sistema nervoso central.  

Os sinais clínicos podem surgir logo após 30 minutos como até 4 horas após o 

consumo. A morte pode ocorrer tanto em poucos minutos como em alguns dias após 

o consumo errôneo da amônia. Como na maioria das intoxicações, os animas 

podem diferenciar grandemente do tipo e da intensidade do quadro clínico 

apresentado. Muitas vezes os animais podem aparecer mortos ou ainda 

apresentarem mortes repentinas. Entre os sintomas clínicos podem ser observados: 

fraqueza, dispnéia, salivação, mudanças de comportamento (demência, excitação, 

vocalização), tremores musculares, opistótomo, atonia ruminal, hipertermia 

(HALIBURTON; MORGAN, 1989; KITAMURA, 2002; ORTOLANI; MORI; 

RODRIGUES FILHO,2000) 
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Embora o uso da uréia proporcione várias vantagens na alimentação de 

bovinos, a sua utilização inadequada pode trazer sérios danos à saúde animal, 

sendo o principal fator limitante ao seu uso, como fonte de nitrogênio na alimentação 

de ruminantes, a sua potencial toxicidade (MORRIS; PAYNE, 1970). Por conta da 

intoxicação por amônia apresentar um quadro clínico geralmente repleto de 

situações que demonstram muito sofrimento e poucas chances de sobrevivência 

caso o animal não seja atendido imediatamente, técnicos e criadores procuram 

evitar a todo custo erros que possam levar a este tipo de intoxicação.

Por esta razão, os compêndios de nutrição recomendam que a uréia seja 

utilizada na dieta não excedendo 1% do total de matéria seca oferecida, 3% do 

concentrado, 1,5% da matéria seca da forragem ou até 50% da mistura mineral. 

Todos os manuais de orientação do uso de uréia na alimentação de bovinos contém 

a seguinte informação: “caso haja a interrupção do fornecimento de uréia por um 

período superior ou igual a três dias, para animais já adaptados e que seja 

necessário fornecer este alimento novamente, há a necessidade de nova adaptação 

por três semanas” (EMBRATER, 1983; OLIVEIRA, 1985).  Deve-se ainda levar em 

conta que a rentabilidade na substituição por uréia, como suplemento protéico 

depende de vários fatores, entre eles, o custo da fonte de nitrogênio não-protéico e a 

resposta do animal à substituição, normalmente refletida em mudanças no ganho de 

peso, produção de leite, entre outros (HUBER, 1978). 

Uma readaptação do rebanho faz com que surjam graves transtornos de 

manejo, pois novas dietas devem ser transitoriamente formuladas, causando além 

disto queda no desempenho produtivo, devida a uma redução no nitrogênio total 

dietético. Tal recomendação de uma nova adaptação, tem sua origem no trabalho 

desenvolvido por Davis e Roberts (1959), que constataram em dois bovinos 
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alimentados com uréia por 26 dias e posteriormente privados deste substrato por 

três dias, que num novo oferecimento súbito de uréia precipitou o aparecimento de 

sinais indicativos de intoxicação por amônia, inclusive com morte de um dos animais. 

Contudo, deve-se ressaltar que estes animais receberam ao término do primeiro 

período de adaptação uma dieta contendo 5,5% de uréia, dividida em duas tomadas, 

e no novo período de oferecimento 4,0% de uréia fornecida subitamente, após 

deixar os animais em jejum por 12 horas. Ressalta-se que tal quantidade de uréia 

oferecida por Davis e Roberts (1959), está extremamente acima de 1% da matéria 

seca classicamente recomendada (FROSLIE, 1977; HUBER, 1978).

Segundo Chalupa et al. (1970), dietas muito ricas em nitrogênio não-protéico 

podem diminuir a atividade de certas enzimas do ciclo de uréia, sem contudo 

provocar  a intoxicação em ovinos não adaptados. Assim, acredita-se que os bovinos 

utilizados por Davis e Roberts (1959), pelo fato de receberem gradativamente a uréia 

no primeiro período e em duas tomadas, não apresentaram quadro de intoxicação, 

contudo poderia ter provocado uma diminuição da atividade das enzimas do ciclo de 

uréia por alguns dias. Já na readaptação, após três dias sem o NNP dietético, a 

quantidade de uréia oferecida, apesar de ser proporcionalmente menor (4%), foi 

ofertada toda de uma só vez, somado ainda a jejum alimentar de 12 horas, 

caracterizando um quadro altamente favorável para o desencadeamento da 

intoxicação. Desta forma, presume-se que as condições experimentais a que esses 

animais foram submetidos, são completamente anômalas às tradicionalmente 

empregadas no manejo. É bastante provável que em condições naturais de manejo 

alimentar, tal intoxicação por amônia não ocorra em bovinos privados por um curto 

espaço de tempo e em seguida alimentados com uréia.
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Numa revisão sobre uso de uréia na alimentação de bovinos, Huber (1978) foi 

lacônico e nada explicativo em afirmar que  bovinos recém-alimentados com uréia e 

privados desta fonte por três a cinco dias, caso queiram reiniciar o uso de uréia, 

necessitam de nova adaptação por período de 14 dias. Por partir de um autor 

renomado, esta recomendação passou a ser citada automaticamente em todos os 

trabalhos e manuais relacionados ao uso de uréia na alimentação de bovinos, sendo 

que Huber (1978) não realizou ou apontou nenhum outro estudo para afirmar tal 

conclusão.

Pesquisas recentes relatam que bovinos alimentados com quantidades 

relativamente baixas de proteína bruta e intoxicados experimentalmente por amônia, 

numa primeira vez, apresentaram maior tolerância exigindo maiores doses de 

amônia, numa segunda intoxicação realizada pelo menos 21 dias após a primeira 

(KITAMURA, 2002). Tal resultado sugere que o ciclo da uréia nos hepatócitos dos 

bovinos, pode aumentar sua atividade após um forte desafio (intoxicação por 

amônia), mantendo tal eficiência por períodos maiores de três a cinco dias, 

usualmente citados na literatura.

Recentemente, outras pesquisas demonstraram que os efeitos da 

administração da dose final de adaptação de uréia dietética para bovinos, não 

adaptados, não provocaram quadro tóxico determinante, a não ser pequenas 

fasciculações e atonia ruminal que se reverteram sem tratamentos (ANTONELLI, 

2003).

Chapula et al. (1970), sugeriram que a tolerância à amônia talvez fosse uma  

função da atividade das enzimas do ciclo da uréia no fígado e uma função dos 

mecanismos envolvendo grandes concentrações de ornitina hepática.
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Devido a enorme utilização de uréia na alimentação dos rebanhos bovinos 

criados em nosso meio e complicações surgidas no manejo dietético dos rebanhos 

submetidos a readaptação à uréia, maiores estudos são necessários para avaliar a 

capacidade de desintoxicação de amônia pelos bovinos e atualizar as informações 

técnico-científicas sobre o assunto.
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 MATERIAIS 

4.1.1  Animais 

Foram utilizados 25 bovinos machos, mestiços, inteiros, hígidos, com idade 

ao redor de 10 meses e pesando cerca de 200 kg. Antes do período experimental 

todos os animas foram vermifugados e passaram por um período de adaptação às 

instalações e ao manejo alimentar. 

4.1.2  Instalações 

Os animais foram mantidos em baias individuais, nas dependências do 

“Galpão de Experimentação Clínica de Ruminantes” do Departamento de Clínica 

Médica da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FMVZ) da Universidade 

de São Paulo (USP). Os bovinos foram pesados quando chegaram no galpão e no 

dia anterior à indução, utilizando-se uma balança com capacidade para 1.500 kg e 

sensibilidade de 200 g, da marca Filizolaá, modelo 3106100. 
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4.1.3  Dieta e Manejo

Durante a adaptação ao manejo e durante o período de suplementação com 

uréia dietética, todos os animas receberam dieta basal, contendo 10% de proteína 

bruta (PB), composta por 60% de volumoso (feno de capim coast-cross, Cynodon

dactlylum) e 40% de concentrado comercial. A dieta foi oferecida uma vez ao dia, 

pela manhã. A composição bromatológica média dos componentes da dieta 

encontra-se no quadro 1. A água e o suplemento mineral (Fosbovi 20; Tortuga 

Companhia Zootécnica Agrária) foram oferecidos ad libitum durante todo período de 

adaptação e período experimental 

COMPOSIÇÃO BROMATOLÓGICA      FENO DE CAPIM          CONCENTRADO

                                                                 COAST-CROSS             COMERCIAL

Matéria seca (%)                                                    87,03                                 88,95

Matéria Mineral (%)          7,59                                 15,00

Proteína bruta (%)                                                   6,12                                 12,81

Fibra bruta (%)                                                      32,70                                 15,00 

Extrato etéreo (%)                                                   1,74                                   2,00  

Cálcio (%)                                                                0,27                                  1,50 

 Fósforo ( %)                                                            0,13                                  0,50 

.Fonte : Laboratório de Doenças Nutricionais e Metabólicas do Departamento de Clínica Médica da 
FMVZ/USP

Quadro 1 –  Composição bromatológica do feno de capim Coast-Cross e do concentrado 
comercial oferecido aos garrotes durante o exeperimento – São Paulo - 2005 
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A quantidade de matéria seca (MS) oferecida foi  equivalente a 2,5% do peso 

vivo de cada animal. A uréia utilizada durante o experimento, foi a uréia granulada, 

encontrada no comércio como produto para uso pecuário. A análise bromatológica 

da uréia encontra –se no quadro 2.

Fonte: Laboratório de Doenças Nutricionais e Metabólicas de Departamento de Clínica Médica da 
FMVZ/USP

Quadro 2 – Composição bromatológica da uréia granulada utilizada no experimento-
São Paulo-2005 

4.2 MÉTODOS

4.2.1 Adaptação à Uréia

Após a adaptação ao manejo, foi iniciado o período de adaptação à uréia, que 

foi adicionada à dieta gradativamente durante 21 dias consecutivos. Durante a 

primeira semana foi adicionado à dieta de cada animal, o equivalente a um 1/3 da  

COMPOSIÇÃO BROMATOLÓGICA     URÉIA GRANULADA

Uréia (%)                                                                   100% 

Equivalente protéico (%)                                          287,81 

Nitrogênio total (%)                                                   46,05 
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quantidade total da uréia calculada por animal  (1% da quantidade de MS oferecida). 

Na segunda semana, cada animal recebeu o equivalente a dois terços da uréia total, 

e finalmente na terceira semana, cada animal recebeu diariamente, o equivalente a 

1% da matéria seca oferecida sob a forma de uréia.

4.2.2 Indução Experimental da Intoxicação por Amônia

Cada animal foi intoxicado experimentalmente por amônia apenas uma vez no 

decorrer de todo o experimento. Diariamente, os animas eram alimentados com 

concentrado e feno às 7:00 horas da manhã, porém no dia da indução os animais 

não recebiam dieta, e eram intoxicados por amônia às 9:00 horas da manhã.

A fim de obter-se um quadro de intoxicação por amônia foi preparada uma 

solução de 1,5 M de cloreto de amônio (NH4Cl), previamente diluído em água 

bidestilada, livre de compostos nitrogenados, e tamponada  previamente para o pH 

7,0 com solução de hidróxido de sódio. A preparação da  solução foi feita, momentos 

antes da infusão. Na manhã do experimento, foi fixado um catéter de polietileno 

(20cm X 1,4mm) na veia jugular esquerda na direção do fluxo sangüíneo, para 

facilitar as coletas programadas durante o experimento. O catéter bem fixado com 

esparadrapo de alta aderência, ao redor do pescoço do animal, e o tubo do equipo 

que levava a solução de cloreto de amônia, também bem fixado ao redor da orelha 

esquerda  do anima, evitavam em 90% dos  casos, que ocorresse o desacoplamento 

entre o equipo e o catéter, durante os momentos de maior agitação do animal. Foi 

utilizado o controlador automático de fluxo (Digibombá), conforme descrito por Morris 
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e Payne (1970). O referido equipamento permitiu controlar a velocidade e aferir a 

quantidade de solução infundida no animal por minuto. A velocidade de infusão 

estabelecida foi de 400 mL/h (1,5 mMol/min) da solução até o surgimento do 

primeiro quadro convulsivo, momento em que a infusão foi prontamente 

interrompida. A fim de avaliar a real capacidade de desintoxicação, sem qualquer 

influência medicamentosa, os animais não receberam nenhum tipo de tratamento.

4.2.3 Delineamento Experimental 

Após o término do período de adaptação à dieta e ao manejo, os animais 

foram divididos aleatoriamente em cinco grupos, de cinco  animais cada. Todos os 

animais foram intoxicados por amônia. A diferença entre os grupos, baseou – se no  

tempo de privação da uréia dietética após o período de adaptação com a mesma. 

Ou seja:

Grupo A  (A) - Não teve privação de uréia. 

Grupo  B (B) - Permaneceu sem receber uréia por 4 dias. 

Grupo  C (C) - Permaneceu 15 dias sem receber uréia. 

Grupo   D (D) - Permaneceu 30 dias sem receber uréia.

Grupo O (O) - Os animais deste grupo, não foram submetidos a adaptação 

com uréia alimentar, porém como os animais dos demais grupos,foram intoxicados 

por amônia.

Durante o período de privação os animais (B; C; D), continuaram a receber a 

dieta basal. E logo após este período, os animas foram submetidos a intoxicação 

experimental.
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4.2.4  Exame Físico

Os animas foram examinados antes de cada indução da amônia, e a cada 

coleta de material. Na ocasião foram avaliadas as seguintes variáveis clínicas: 

freqüência cardíaca (FC), freqüência respiratória (FR), temperatura retal (T°C),  

movimento ruminal (MR), freqüência e volume de micção, grau de hidratação, grau 

de recuperação após o término do episódio convulsivo, momento de estação, e 

retorno do apetite. Com o auxílio de um fonendoscópio, foram mensuradas: 

freqüência respiratória, no decorrer de um minuto; freqüência cardíaca, no decorrer 

de um minuto; e os movimentos ruminais no decorrer de três minutos, na região da 

fossa paralombar esquerda. A temperatura retal foi obtida com um termômetro 

clínico, por três minutos, o grau de hidratação foi avaliado através do exame clínico, 

conforme conceito de Radostits et al. (1994),e os demais sinais exibidos no decorrer 

do experimento, foram registrados. 

4.2.5 Coleta e Processamento das Amostras Sangüíneas 

 As primeiras amostras de sangue venoso foram colhidas imediatamente antes 

do início da indução (Tempo TO). As demais amostras foram coletadas, após a 

administração da amônia intravenosa nos seguintes tempos:

Tempo T1 - Durante o surgimento dos primeiros tremores cutâneos 

Tempo T2 - Durante a convulsão. 

Tempo  T3 - Passados 10 minutos da convulsão. 
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Tempo  T4 -  Passados  20 minutos da convulsão. 

Tempo  T5 - Passados  30 minutos da convulsão. 

Tempo T6 - Uma hora após a convulsão. 

Tempo T7 - Duas horas após a convulsão. 

Tempo  T8 - Três horas após a convulsão. 

 As amostras sangüíneas foram coletadas através do cateter inserido na 

jugular, em tubos de vidro siliconizados providos de rolha de borracha, marca 

Vacutainer® Becton-Dickinson.  Nas coletas que foram realizadas logo após a 

retirada da solução de amônia, foram desprezados os primeiros 20 mL de sangue 

aspirados.

       Para cada coleta foram utilizados: um tubo com capacidade de 10 mL sem 

anticoagulante para obtenção de soro; um tubo de 4,5 mL contendo EDTA (ácido 

etilenodiaminotetracético) para sangue total; dois tubos de 3 mL contendo fluoreto 

de sódio para obter plasma.

        Após cada coleta, as amostras sem anticoagulante eram mantidas em 

temperatura  ambiente  e,  após  a  separação  do  coágulo,  o  soro era congelado a 

-20°C, até a realização da determinação da concentração da uréia, creatinina e 

potássio no soro. As amostras que continham  anticoagulante fluoreto de sódio mais 

EDTA, foram centrifugadas a 1400 G por 15 minutos, o plasma foi acondicionado em 

ependorf e congelado a -20°C, até a realização das análises para determinação da 

glicose e lactato–L.
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4.2.5.1 Concentração da Amônia Plasmática 

A amônia (NH3) plasmática foi determinada através de procedimento 

enzimático, utilizando - se kit comercial Raichemá nº 85444. Esta determinação não 

ultrapassava o prazo de 2 horas após a coleta. A concentração de amônia (NH4
+ +  

NH3) foi calculada por meio de equação da porcentagem de dissociação da amônia 

em função do pH do meio segundo equação citada por Visek (1968):

100 % NH4
+  = 100 / 1 + antilog (pH - pKa)

4.2.5.2 Concentração de Uréia Sérica 

A determinação de uréia sérica foi realizada baseada em atividade cinética descrita 

por Talke e Schubert (1965) utilizando kit comerciall Bayerá no T-011821-56), 

processada no analisador bioquímico automático marca AMSámodelo Lyasis. 

4.2.5.3 Concentração de Creatinina Sérica 

A creatinina sérica foi determinada pelo método cinético descrito por 

Lutsgarten e Wenk (1972), utilizando o kit comercial Sigma nº 555.. As amostras 

foram processadas no analisador bioquímico automático marca AMSá modelo

Lyasis.
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4.2.5.4 Concentração de Potássio Sérico 

        O potássio sérico foi determinado por fotometria de chama em fotômetro 

modelo  Celm   FC-130. 

4.2.5.5 Concentração de Lactato-L Plasmático

A concentração de lactato-L plasmático foi determinada pelo método cinético, 

utilizando –se kit comercial Sigaá nº 735-10, segundo técnica descrita por Pryce 

(1969). As amostras foram processadas no analisador bioquímico automático marca 

AMSámodelo Lyasis.

4.2.5.6 Concentração de Glicose Plasmática 

A concentração de glicose plasmática foi determinada através de método cinético, 

utilizando kit comercial Sigamá no 315-100, segundo técnica descrita por Trinder 

(1969). As amostras foram processadas no analisador bioquímico automático marca  

AMSámodelo Lyasis.
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4.2.6 Coleta e Processamento De urina 

Imediatamente antes do início da infusão da amônia, se o animal urinava, 

esta urina era coletada. Após o início da infusão, até o final do experimento, toda a 

urina foi coletada, e enquadrada nos momentos das coletas previamente descritos. A 

excreção total de urina foi coletada numa bolsa de coleta urinária humana, adaptada 

às condições anatômica dos bovinos, e fixadas à pele do animal após tricotomia, 

utilizando-se cola de borracha comercial. Após mensuração do volume, pH, e 

densidade, a urina foi centrifugada, e as amostras congeladas para futuras análises. 

As concentrações de amônio, uréia e creatinina foram mensuradas em alíquotas de 

urina, e então multiplicadas ao volume correspondente para se saber a 

concentração de amônio ou uréia urinária total. 

4.2.6.1 Concentração de Uréia, Creatinina e Amônia Urinária 

As determinações da concentração de uréia, creatinina, e amônia urinárias, 

seguiram os métodos descritos previamente para essas determinações no sangue. 

Para reduzir a influência do peso corporal sobre o índice de excreção urinária de 

amônio (IEUA) e uréia,  foi utilizada uma fórmula proposta por Chen ( 1992) :

                                        amônio urinário (µMol/L
IEUA (µMol/L)  =             creatinina urinária (µMol/L             x    PV0,75
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O índice de excreção fracional de amônio  (IEFAU) urinário (e uréia)  foi 

calculado pela seguinte fórmula :

IEFAU (%) = amônio urinário (µMol/L)    X   creatinina sérica ((µMol/L)        x 100                                
                         amônia plasmática (µMol/L)      creatinina urinária (µMol/L)

4.2.7 Análise Estatística 

As análises foram processadas com o auxílio do programa estatístico 

computadorizado (MINITAB RELEASE 13, 2000).

Todas as variáveis foram submetidas ao teste de Kolgomorov & Smirnov para 

verificar se os dados apresentavam distribuição paramétrica ou não-paramétrica. Na 

ocorrência do primeiro caso, os dados foram inicialmente avaliados por meio de 

teste F (análise de variância), e quando significativo as médias foram confrontadas 

pelo teste de Tukey (SAMPAIO, 1998). Quando a distribuição dos dados foi não-

paramétrica, as variáveis foram analisadas pelo Teste não-paramétrico de Kruskal- 

Wallis.

Para o estudo de relação entre duas variáveis foi utilizada tanto a análise de 

regressão linear como o coeficiente de correlação de Pearson. A significância obtida 

na regressão linear foi avaliada através de Teste F. Foram consideradas diferenças 

significativas quando p for inferior a 0,05 De acordo com os referidos autores, uma 

correlação foi considerada alta quando r > 0,6; média quando os valores de r 

estavam entre 0,3 e 0,6; e baixa quando r < 0,3 (LITTLE; HILLS,1978; SAMPAIO, 

1998).
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5 RESULTADOS

Os resultados obtidos para as variáveis estudadas durante o presente 

experimento estão apresentados por meio de médias e desvios padrões, ou 

medianas, e expostos sob a forma de tabelas e/ou figuras. As correlações entre as 

variáveis  também estão apresentadas por meio de figuras. 

5.1 QUANTIDADE DE CLORETO DE AMÔNIO POR KG DE PESO VIVO GASTO 

PARA PROVOCAR TREMORES E CONVULSÃO 

Estão exibidas na tabela 1 e gráfico 1 os valores médios e respectivos 

desvios-padrão da quantidade, em mililitros, de solução a 1,5 M de cloreto de 

amônio injetada na velocidade de 400 mL/h, para provocar o surgimento de tremores 

e episódio convulsivo nos  garrotes de  diferentes grupos experimentais. 

Não existiu diferença (p>0,35) na quantidade de solução para provocar tremores. 

Contudo, foram necessários maiores volumes de cloreto de amônio para provocar 

convulsão nos grupos C e D que no grupo controle (O) (p<0,005), e no grupo C que 

no A (p<0,02). 

Quando confrontados todos os resultados aglomerados dos grupos que foram 

adaptados com uréia dietética (ABCD) em relação ao controle (Tabela 1 e Gráfico 2) 

verificou-se que foi necessária menor quantidade de cloreto de amônio para 

ocorrência da convulsão neste último grupo (p<0,015).
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Tabela 1 - Médias e respectivos desvios-padrão da quantidade (mL) de cloreto de 
amônio necessária, por peso vivo (kg), para provocar tremores 
musculares e convulsão nos  animais dos diferentes 
gruposexperimentais. São Paulo, 2005 

Grupos Tremores Convulsão 

O 0,92° 0,13a 1,94° 0,35d

A 1,12° 0,44a 2,18° 0,10cd

B 1,05°  0,14 a 2,22° 0,65bcd

C 1,17° 0,30 a 2,91°  0,40ab

D 1,26°  0,22 a 2,76° 0,47abc

ABCD 1,15°  0,28 a 2,54° 0,51a

0 0,92° 0,13a 1,94° 0,35b

Letras minúsculas distintas nas colunas indicam diferenças significativas entre os grupos 
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Gráfico 1 - Quantidade de NH4Cl necessária para provocar e 
convulsão nos animais dos grupos O, A, B, C e D. São 
Paulo, 2005 
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Gráfico 2 -Quantidade de NH4Cl necessária para provocar 
tremores  e  convulsão nos animais  do  grupo 
ABCD, em relação ao  grupo controle (O). São 
Paulo, 2005

5.2  TEMPO NECESSÁRIO PARA CAUSAR TREMORES E CONVULSÃO NOS 

ANIMAS

Os tempos requeridos para causar tremores e convulsão nos vários 

tratamentos estudados podem ser observados na tabela 2 e gráfico 3.

Não existiu diferença de tempo no surgimento dos tremores entre os grupos 

(p<0,40). Por outro lado detectou-se que os grupos C e D demoraram mais para 

entrar em convulsão que o grupo O (p<0,05) e o grupo D demorou mais que os 

grupos A e B. 

Quando os dados dos animais que receberam uréia foram amalgamados 

(Tabela 2 e Gráfico 4), constatou-se que não existiu diferença para os tremores 

(p<0,09), mas ocorreu para a convulsão (p<0, 02).
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Tabela 2 - Tempo (min) para ocorrer tremor muscular e convulsão nos animais 
intoxicados por cloreto de amônio de diferentes grupos experimentais. 
São Paulo, 2005 

Grupos Trem Conv 

O 27,2 °6,9a 58,6 °15,0c

A 35,6 °10,7a 81,0 °34,0bc

B 30,6 °5,7 a 69,0 °25,0bc

C 34,8 °9,4 a 87,0 °22,0ab

D 36,4 °9,0 a 84,6 °7,4a

ABCD 34,4 °8,5a 83,4 °24,6a

0 27,2 °6,9 a 58,6 °5,0b

Letras minúsculas distintas nas colunas indicam diferenças significativas entre os grupos 
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Gráfico 3 – Minutos decorridos do início da infusão até a ocorrência 
dos musculares e convulsão nos animais dos diferentes 
grupos. São Paulo 2005
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Gráfico 4 – Minutos decorridos do início da infusão até a ocorrência dos 
tremores musculares e convulsão nos animais do Grupo  
ABCD,  dados aglomerados e comparados ao Grupo controle, 
O

5.3 VARIÁVEIS CLÍNICAS 

A análise dos resultados dos sintomas clínicos exibidos pelos animais foi de 

grande importância na confrontação dos grupos experimentais.

5.3.1 Freqüência Cardíaca

Os resultados pertinentes a freqüência cardíaca no decorrer da indução, 

estão apresentados na tabela 3 e gráfico 5. 

A análise dos dados entre os tratamentos indicou que não ocorreram 

diferenças no tempo basal, tremores e na 3ª hora pós convulsão. Porém na 

convulsão tanto o grupo B como o D, apresentaram menores valores que os dos 

grupos O e C (p<0,02). 

Dentro dos tratamentos maiores freqüências foram verificadas nos momentos 

convulsão e na 3ª hora pós-convulsão em relação aos grupos O e C (p<0,03), não 

ocorrendo diferenças dentro dos grupos A, B e D (p>0,23).
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Tabela 3 - Valores médios e desvios-padrão da freqüência cardíaca (bpm) no 
decorrer do experimento, no tempo basal, tremor, convulsão e três 
horas pós-convulsão. São Paulo, 2005 

Grupos Basal Trem Conv 3 H 

O 63 ° 12Bab 65 ° 10Bab 114 ° 26Aab 98 ° 22Aa

A 64 ° 11Aa 66 ° 11Aa 87 ° 28Ac 80 ° 17Aa

B 75 ° 6Aa 74 ° 8Aa 75 ° 14Ac 74 ° 15Aa

C 60 ° 10Ba 62 ° 12Ba 121 ° 25Aab 102 ° 38Aa

D 68 ° 12Aa 67 ° 12Aa 70 ° 16Ac 78 ° 13Aa

Letras minúsculas distintas nas colunas indicam diferenças significativas entre os grupos 

Letras maiúsculas distintas nas linhas indicam diferenças significativas dentro dos grupos 
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Gráfico 5  – Valores médios da freqüência cardíaca (bpm) no decorrer do 
experimento, no tempo basal, tremor, convulsão e três pós-
convulsão, nos grupos A, B, C, D, e O. São  Paulo, 2005 
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5.3.2 Freqüência Respiratória

Na tabela 4 e nos gráficos 6 e 7 estão as médias e respectivos desvios-

padrão da freqüência respiratória (FR) durante os momentos basal (Basal), 

convulsão (Conv), uma hora pós-convulsão (1H), duas horas pós-convulsão (2H) e 

três horas pós-convulsão (3H).

Na análise entre grupos, observou-se que apenas no tempo 2H a freqüência 

respiratória foi menor no grupo controle em relação aos grupos B, C e D (p<0,01). 

Deve-se frisar que na maioria dos momentos estudados as freqüências respiratórias 

médias estiveram dentro dos valores considerados normais para nossos bovinos, ou 

seja, entre 15 e 30 movimentos por minuto. Porém os grupos A, B, C e D 

apresentaram movimentos respiratórios ligeiramente acima dos limites máximos 

normais.

Quando comparado ao grupo controle, o grupo ABCD apresentou menores 

valores de FR apenas no tempo 2H (p<0,007).

Tabela 4  –  Valores médios e desvios-padrão da freqüência respiratória (mov/min) 
no tempo basal, tremor, convulsão e três horas pós-convulsão. São 
Paulo, 2005 

Grupos Basal Conv 1H 2H 3H 

O 25 ± 7a 33 ± 13a 24 ± 4a 16 ± 3b 23 ± 11a

A 25 ± 2a 34 ± 15a 27 ± 8a 25 ± 4ab 32 ± 13a

B 26 ± 8a 33 ± 10a 24 ± 3a 23 ± 4a 25 ± 5a

C 25 ± 9a 34 ± 6a 28 ± 8a 22 ± 2a 23 ± 2a

D 28 ± 8a 38 ± 14a 24 ± 7a 28 ± 6a 27 ± 5a

ABCD 30 ± 15a 37 ± 16a 29± 5a 27 ± 16a 29 ±2a

O 25 ± 7a 33 ± 13a 24 ± 4a 16 ± 3b 23 ±11a

Letras minúsculas distintas nas colunas indicam diferenças significativas entre os grupos
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Gráfico 6 - Valores médios da freqüência respiratória (mov/min), no tempo basal, 
convulsão, 1H, 2H e três horas pós-convulsão, nos grupos A, B, C, D, e 
O. São Paulo, 2005 
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Gráfico 7 - Valores médios da freqüência respiratória (mov/min), no tempo 
basal, convulsão, 1H, 2H e 3H pós-convulsão, nos grupos ABCD 
e controle. São Paulo, 2005 
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5.3.3 Temperatura Retal

Na tabela 5 e gráfico 8 estão ilustrados os valores médios e respectivos 

desvios-padrão da temperatura retal no decorrer do experimento. 

Na comparação entre os tratamentos foi observado menor valor de 

temperatura nos animais do controle (O) na 1a hora  após a convulsão, em relação 

aos demais grupos (p<0,01). Após duas horas da convulsão, os Grupo O e B, 

apresentaram as menores temperaturas em relação aos Grupos A, C e D (p<0,01). 

Quando os resultados dos Grupos A, B, C, e D, foram aglomerados e 

comparados com o Grupo O, notou-se que tanto na 1ª hora (p<0,01), como na 2ª 

hora (p<0,05) após a convulsão, o grupo controle apresentou menores valores de 

temperatura.

Tabela 5 - Valores médios e desvios-padrão da temperatura retal (oC) aferida  
durante o experimento. São Paulo, 2005 

Grupos Basal Convulsão 1H 2H 3H 

O 38,0 ° 0,5a 37,7 ° 0,5c 36,3 ° 0,9c 36,2 ° 1,4c 36,6 ° 1,5b

A 38,4 ° 0,4a 38,6 ° 0,5ab 38,7 ° 0,9a 38,7 ° 0,3a 38,9 ° 0,4a

B 38,5 ° 0,4a 38,4 ° 0,5b 37,6 ° 0,7b 37,7 ° 0,7b 37,9 ° 0,7b

C 38,5 ° 0,2a 38,4 ° 0,6b 38,1 ° 0,4ab 37,9 ° 0,5b 38,1 ° 0,5b

D 38,2 ° 0,1a 37,6 ° 1,4b 38,0 ° 0,5ab 38,1 ° 0,2b 38,2 ° 0,0b

ABCD 38,4 ° 0,3a 38,2 ° 0,8a 38,1 ° 0,7a 38,1 ° 0,6a 38,1 ° 0,6a

0 38,0 ° 0,5a 37,7 ° 0,5b 36,3 ° 0,9b 36,2 ° 1,4b 36,6 ° 1,5b

Letras minúsculas distintas nas colunas indicam diferenças significativas entre os grupos 
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Gráfico 8- Valores médios e desvios-padrão da temperatura aferida  
durante o experimento, no tempo basal, conv, 1H, 2H, e 3H 
pós-convulsão, nos grupos A, B, C, D, e O. São Paulo,2005 

5.3.4 Movimento Ruminal

Os valores médios e respectivos desvios-padrão dos movimentos ruminais 

estão demonstrados na tabela 6 e gráfico 9. 

Todos os animais iniciaram o experimento com movimento ruminal normal, o 

qual diminuiu já no momento do tremor muscular (p<0,02), cessando em todos os 

casos durante a convulsão. Na 1a h o grupo O não apresentou movimentos, 

ocorrendo o mesmo na maioria dos animais (14/20) dos demais  grupos. Na 2a h o 

grupo A e D apresentaram maior quantidade de movimentos que o grupo controle 

(O), não existindo diferença entre os grupos na 3ª hora após convulsão.
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Tabela 6 - Movimentos ruminais observados no tempo basal, trem, conv, 1H, 2H e 
3H pós-convulsão. São Paulo, 2005

Grupos Basal Tremores Convulsão 1 h após 2 h após 3 h após

O 3,2 ° 1,3a 0,8 ° 0,4a 0 0,0b 0,6 ° 0,5c 1,8 ° 0,4a

A 2,8 ° 0,8a 0,6 ° 0,5a 0 1,8 ° 1,0a 1,8 ° 0,4ab 2,2 ° 0,4a

B 2,8 ° 0,8a 0,4 ° 0,5a 0 1,0 ° 1,0a 1,0 ° 1,0bc 1,8 ° 0,8a

C 2,8 ° 0,8a 0,2 ° 0,2a 0 0,8 ° 0,8a 0,8 ° 0,8bc 1,0 ° 1,0a

D 3,2 ° 0,8a 0,2 ° 0,4a 0 1,4 ° 0,5a 1,4 ° 0,7ab 1,4 ° 0,5a

Letras minúsculas distintas nas colunas indicam diferenças significativas entre os grupos 

0

1

2

3

4

Basal Trem. Conv. 1H 2H 3H

M
R

 / 
3 

m
in

O
A
B
C
D

    Gráfico 9 - Movimentos ruminais observados no tempo basal, trem, 
conv, 1H, 2H e 3H pós-convulsão, nos grupos A, B, C, D, 
e O. São Paulo, 2005 
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5.3.5 Melhora Clínica Após a Convulsão

Foram estudadas algumas variáveis indicativas do tempo obtido para a 

melhora clínica dos animais após a parada da infusão de cloreto de amônio sem 

qualquer tratamento médico. 

Na tabela 7 e gráficos 10, 11 e 12, estão exibidos os resultados dos tempos 

para retorno à estação, apetite, e movimento do rúmen. Como existiram 

discrepâncias entre os resultados individuais, após a aplicação do teste de 

Kolgomorov-Smirnov verificou-se que todas estas variáveis apresentavam 

distribuição não-paramétrica sendo exibidos os resultados em mediana.

Animais do grupo controle (O) demoraram muito mais tempo para se levantar 

(p<0,05) que os demais grupos. O mesmo fato ocorreu em relação ao retorno dos 

movimentos ruminais, com exceção do grupo B que foi semelhante ao grupo O. Em 

relação ao tempo para retorno do apetite verificou-se que os animais dos grupos O e 

C apresentaram maiores tempos que os demais grupos (p<0,05).

Tabela 7 - Valores de mediana dos minutos decorridos para retorno à estação, ao 
apetite e movimentos de rúmen, após o término da infusão da solução de 
cloreto de amônio influenciados pelos diferentes tratamentos. São Paulo, 
2005

Grupos
Retorno:

O A B C D 

Estação 165a 30b 50b 58b 32b

Apetite 180a 30b 75b 150a 57b

Mov do 
Rúmen

90a 60ab 60ab 60ab 45b

Letras minúsculas distintas nas linhas indicam diferenças significativas entre os grupos
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      Gráfico 10- Valores de mediana do tempo em minutos decorridos da 
convulsão até à estação, observado nos animais dos 
diferentes grupos experimentais. São Paulo, 2005 
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Gráfico 11 - Valores de mediana do tempo em minutos decorridos para 
retorno ao apetite, constatado nos animais dos diferentes 
grupos experimentais. São Paulo, 2005
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Gráfico 12 - Valores de mediana do tempo em minutos decorridos para 
retorno dos movimentos ruminais 

5.3.6 Outros Sintomas Clínicos Exibidos pelos Animais

Nas tabelas 8 e 9 estão listados outros sintomas clínicos detectados no 

decorrer do experimento como a presença de meteorismo gasoso, sialorréia, 

midríase, vocalização, número de episódios convulsivos, dispnéia e edema 

pulmonar. Devido ao número insuficiente de animais não foi realizada análise 

estatística destes dados, mas verificou-se que os animais do grupo controle (O) 

apresentaram maior severidade do quadro clínico observado após a infusão de 

doses tóxicas de cloreto de amônio. Ressalta-se o numero de casos que 

manifestaram edema pulmonar, grau de desidratação e dispnéia. 
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Tabela 8 - Freqüência de sintomas clínicos detectados no decorrer do experimento 
nos animais dos diferentes grupos experimentais 

Sintomas O A B C D ABCD 
Meteorismo

gasoso
5 / 5 3/ 5 1 / 5 3 / 5 2 / 5 9 / 20 

Sialorréia 4 / 5 3 / 5 1 / 5 3 / 5 1 / 5 8 / 20 

Midríase 4 / 5 0 / 5 0 / 5 1 / 5 0 / 5 1/ 20 

Vocalização 3 / 5 1 / 5 1 / 5 1 / 5 0 / 5 3 / 20 

>4
episódios

convulsivos
4 / 5 1 / 5 3 / 5 3 / 5 1 / 5 8 / 20 

Dispnéia 5 / 5 1 / 5 2 / 5 4 / 5 3 / 5 10 / 20 

Edema
pulmonar 4 / 5 0 / 5 0 / 5 0 / 5 1 / 5 1 / 20 

Tabela 9 - Grau de desidratação observado nos animais durante a evolução do 
experimento. São Paulo, 2005 

Grau de 
desidratação O A B C D ABCD

Ausência 2 / 5 4 / 5 3 / 5 2 / 5 3 / 5 12 / 20 

Moderada
(até 5%) 

2 / 5 1 / 5 2 / 5 3 / 5 2 / 5 8 / 20 

Média
(até 8%) 

-- -- -- -- -- -- 

Intensa
(>8%) 

1 / 5 -- -- -- -- -- 
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5. 4 DADOS BIOQUÍMICOS SANGÜÍNEOS

5.4.1 Concentração de Amônia Plasmática

A tabela 10 e o gráfico 13 mostram os resultados dos teores de amônia 

plasmática no decorrer do experimento. 

Somente após duas e três horas da convulsão houve diferença entre os 

grupos (p<0,005). Nestes tempos, os teores de amônia plasmática foram maiores no 

grupo controle em relação aos grupos A, B e D (p<0,05). Já o grupo C não teve 

diferença em relação aos demais grupos. 

 Dentro dos grupos, maiores teores de amônia plasmática foram observados 

na convulsão para todos os tratamentos (p<0,01). Apenas os grupos A e B 

apresentaram maiores teores de amônia plasmática nos tremores em relação à 

primeira hora pós convulsão (p<0,01). Entre uma e duas horas após a convulsão, 

houve diferença nos teores de amônia plasmática para os animais do grupo A 

(p<0,01). Não houve diferença, dentro de nenhum dos grupos para os teores de 

amônia plasmática entre duas e três horas pós convulsão. Porém para os grupos O, 

A, B e C, houve diferença dos teores de amônia plasmática entre uma e três horas 

pós convulsão (p<0,05). Quando comparados com o tempo basal, os teores de 

amônia plasmática duas e três horas pós convulsão não foram diferentes para os 

grupos A, B, C e D, havendo apenas diferença entre duas horas e o tempo basal 

(p<0,001) e três horas e o tempo basal (p<0,05) para o grupo controle. 
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 A comparação grupo ABCD com o grupo O, mostrou maiores teores de 

amônia plasmática nos tempos duas (p<0,036) e três horas pós convulsão (p<0,049) 

para o grupo O. Na análise dentro do grupo ABCD foram observados maiores 

concentrações de amônia plasmática na convulsão (p<0,001) que nos tremores, 

neste que 1 hora pós-convulsão (p<0,001) e neste que 2H e 3H pós-convulsão e no 

tempo basal (p<0,001).

Tabela 10 - Valores médios e desvios-padrão dos teores de amônia plasmática 
(µMol/L) constatados no tempo basal, trem, conv, 1H, 2H, e 3H  pós-
convulsão. São Paulo, 2005 

Grupos Basal Tremor Convulsão 1H 2H 3H 

0 32 ± 21Ea 1203 ± 254Ba 1824 ± 452Aa 1097 ± 422BCa 691 ± 297CDa 390 ± 223Da 

       
A 56 ± 22Da 1131 ± 208Ba 1875 ± 260Aa 512 ± 174Ca 158 ± 56Db 90 ± 10Db 

       
B 40 ± 8Da 981 ± 201Ba 1793 ± 377Aa 466 ± 243Ca 147 ± 78CDb 77 ± 19Db 

      
C 51 ± 22Da 1095 ± 280Ba 2135 ± 586Aa 1011 ± 433BCa 461 ± 168CDab 194 ± 48Dab 

      
D 40 ± 13Ca 942 ± 601Ba 1809 ± 510Aa 585 ± 473BCa 253 ± 281Cb 82 ± 61Cb 

      
ABCD 46,8 ± 18Da 1037 ± 342Ba 1903 ± 437Aa 643 ± 394Ca 255 ± 203Db 111 ± 68Db 

       
0 32 ± 21Ea 1203 ± 254Ba 1824 ± 452Aa 1097 ± 422BCa 691 ± 297CDa 390 ± 223Da 

      
Letras minúsculas distintas nas  colunas indicam diferenças significativas entre os grupos 
Letras maiúsculas distintas nas linhas indicam diferenças significativas dentro dos grupos



69

0

500

1000

1500

2000

2500

Basal Trem Conv 1h 2h 3h

A
m

ôn
ia

 P
la

sm
át

ic
a(

uM
ol

/L
) O

A
B
C
D

Gráfico 13 - Valores médios dos teores de amônia plasmática 
(µMol/L) constatados no tempo basal, trem, conv, 1H, 
2H, e 3H pós-convulsão, dos grupos A, B, C, D, e O. 
São Paulo, 2005

5.4.2 Queda Percentual dos Teores de Amônia Plasmática dos Primeiros 

Momentos até a 3ª Hora Pós-Convulsão 

 Na tabela 11 e gráficos 14 e 15, estão demonstradas as quedas percentuais 

dos teores da amônia plasmática no decorrer dos primeiros momentos, até a 3ª hora 

pós-convulsão.

 Dentro dos grupos, o percentual de queda foi crescente e progressivo. O 

grupo A, demonstrou este comportamento logo aos 10 minutos pós-convulsão. Os 

grupos, B C e D, embora tenham tido o mesmo comportamento de queda 

progressiva 10 minutos pós-convulsão, esta foi mais moderada. O grupo controle 

(O), só aos 30 minutos pós-convulsão,  apresentou queda progressiva significativa. 
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 Entre os grupos, constatou-se que aos 10 minutos e na terceira hora pós-

convulsão, não houve diferença na queda percentual de amônia plasmática. Porém, 

a partir dos 20 minutos pós-convulsão, os grupos A e B tiveram maior percentual de 

queda da amônia plasmática em relação ao grupo controle. Exceto no tempo 20 

minutos pós-convulsão, os grupos C e D apresentaram percentual de queda da 

amônia plasmática semelhante ao grupo controle. 

Os resultados dos teores da queda percentual dos grupos adaptados à uréia, 

foram amalgamados, e o grupo ABCD, foi comparado ao grupo controle (grupo O). 

Na análise dentro dos grupos constatou-se que houve queda progressiva dos 

percentuais de amônia plasmática nos dois grupos, embora no grupo ABCD esta 

queda tenha sido mais acentuada no decorrer do período experimental. Já entre os 

grupos, a partir dos 20 minutos pós-convulsão, observou-se maior queda percentual 

no grupo ABCD, que se manteve até a primeira hora pós-convulsão. A partir da 

segunda hora, não foram observadas diferenças entre os dois grupos.
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Tabela 11 - Queda percentual dos teores de amônia plasmática dos primeiros
                   momentos até a 3ª hora pós-convulsão. São Paulo, 2005 

Grupos 10' 20 ' 30 ' 1H 2H 3H 

O
20 ± 8Da 22 ± 10Dc 30 ± 12CDb 45 ±14BCc 66 ± 19ABb 81 ±13Aa

      

A 26 ± 5Fa 35 ± 6Eab 50 ± 10Da 73 ± 7Ca 92 ± 2Ba 95 ± 1Aa

      

B 33 ± 14Da 43 ± 9CDa 51 ± 6Ca 75 ± 9Ba 92 ± 3Aa 96 ± 1Aa

      

C 9 ± 19Da 27 ± 11CDbc 41 ± 15BCab 53 ± 14Bbc 76 ± 12Ab 89 ± 7Aa

      

D 29 ± 13Da 39 ± 13CDab 50 ± 16BCab 71 ± 14Bab 88 ± 9Aab 96 ± 2Aa

      

ABCD 24 ± 16Fa 36 ± 11Ea 48 ± 12Da 68 ± 14Ca 87 ± 10Ba 94 ± 4Aa

      

O 20 ± 8Da 22 ± 10Db 30 ± 12CDb 45 ± 14BCb 66 ± 19ABa 81 ± 13Aa

      

Letras minúsculas distintas nas  colunas  indicam diferenças  significativas  entre  os   grupos 

Letras maiúsculas distintas nas  linhas  indicam diferenças  significativas  dentro  dos  grupos
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Gráfico 14  - Queda dos teores percentuais de amônia plasmática, dos 10 
minutos até à  3ª hora pós-convulsão, entre todos os grupos do 
experimento. São Paulo, 2005
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Gráfico 15  - Queda dos teores percentuais de amônia plasmática, dos 10 
minutos até à  3ª hora pós-convulsão, entre os grupos ABCD 
e o grupo. São Paulo, 2005
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5.4.3 Uréia Sérica

  a tabela 12 e gráficos 16 e 17, estão apresentados os dados dos teores de 

uréia sérica no decorrer do experimento. 

Na comparção entre os tratamentos, em todos os momentos, o grupo A e C 

foram superiores ao grupo O (p<0,04); sendo que o grupo A foi também sempre 

superior (p<0,05) aos grupos B e D. 

Dentro dos tratamentos, não foi constatada qualquer aumento (p>0,12) entre 

o tempo basal e os demais no grupo O; enquanto que em todos os demais 

tratamentos (A, B, C e D) o tempo basal apresentou menores valores que momentos 

subseqüentes.

O grupo controle ao ser comparado ao grupo ABCD, apresentou menores 

teores de uréia sérica no tempo convulsão e três horas pós-convulsão (p<0,04). 

Dentro do grupo ABCD, menores teores foram constatados no tempo basal em 

relação aos demais tempos (p<0,001).

Tabela 12 -Valores médios e desvios-padrão dos teores de uréia sérica (mMol/L) 
constatados  nos grupos experimentais, durante o tempo basal, conv, 
1H, 2H, e 3H pós-convulsão. São Paulo, 2005 

Grupos Basal Convulsão 1H 2H 3H 

O 3,5 °1,7Ab 5,1 °1,3Ab 5,1 °1,3Ac 5,1 °1,3Ac 5,2 °1,2Ac

A 5,7 °0,8Ba 8,3 °1,0Aa 8,0 °1,0Aa 7,5 °1,0Aa 7,6 °1,0Aa

B 4,2 °1,1Bb 6,1 °0,8Ab 6,0 °0,9Abc 6,0 °1,1Abc 5,9 °0,8Abc

C 4,9 °1,1Bab 7,1 °1,6Aa 6,9 °1,2Aab 7,3 °1,4Aab 7,2 °1,3Aab

D 3,8 °0,4Bb 5,8 °0,3Ab 5,8 °0,4Abc 5,7 °0,4Abc 5,6 °0,5Ac

ABCD 4,63°1,16 Ba 6,81°1,35Aa 6,68°1,24 Aa 6,64°1,23 Aa 6,57°1,24Aa

O 3,5 °1,7Aa 5,1 °1,3Ab 5,1 °1,3Aa 5,1 °1,3Aa 5,2 °1,2Ab

Letras minúsculas distintas nas colunas indicam diferenças significativas entre os grupos 
Letras maiúsculas distintas nas linhas indicam diferenças significativas dentro dos grupos 
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Gráfico 16 - Valores médios dos teores de uréia sérica (mMol/L) 
constatados nos grupos experimentais, durante o tempo 
basal, conv, 1H, 2H, e 3H pós-convulsão. São Paulo, 2005
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Gráfico 17 - Valores médios dos teores de uréia sérica (mMol/L) 
constatados no grupo ABCD e grupo O, no tempo 
basal, conv,1H, 2H, e 3H.São Paulo, 2005 
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5.4.4 Lactato-L Plasmático

Os teores de lactato-L plasmático no decorrer do experimento estão exibidos 

na tabela 13 e gráficos 18 e 19. 

No momento basal e na convulsão não foram encontradas diferenças entre os 

tratamentos (p>0,4). Na 1a h menores valores de lactato-L foram encontrados no 

grupo A em relação aos grupos O e C; nas 2a e 3a horas os grupos A, B e D 

apresentaram menores concentrações que os grupos O e C (p<0,01). 

Na análise intra grupos, os grupos A, B e D tiveram o mesmo comportamento 

com os valores mais altos obtidos nos momentos da convulsão e da 1a h, seguidos 

pela 2a h, o qual foi superior a 3a h e ao tempo basal (p<0,04). Os grupos O e C 

tiveram concentrações semelhantes desde o tempo da convulsão até a 3a h, que 

foram muito superiores ao momento basal (p<0,001).

 A comparação do grupo ABCD com o grupo controle mostrou que apenas nos 

momentos 2H e 3H pós-convulsão as concentrações plasmáticas de lactato-L foram 

maiores no grupo controle (p<0,04). Na análise dentro do grupo ABCD foram 

observadas maiores concentrações de lactato-L no tempo convulsão e 1 H que no 

tempo 2H (p<0,002), neste último que no tempo 3H (p<0,008) e neste em relação ao 

tempo basal (p<0,006). 
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Tabela 13 - Valores médios e respectivos desvios-padrão dos teores de lactato-L 
plasmático  (mMol/L) constatados  nos grupos experimentais, durante  
o decorrer do experimento. São Paulo, 2005 

Grupos Basal Convulsão 1H 2H 3H 

O 1,5 ° 0,6Ca 12,5 ° 1,8Ba 18,8 ° 4,7Aab 15,7 ° 5,0ABa 12,0 ° 4,8ABa

A 2,7 ° 2,3Ca 13,3 ° 4,0Aa 12,2 ° 2,3Ac 6,0 ° 2,2Bb 2,9 ° 1,2Cb

B 1,9 ° 0,3Ca 12,2 ° 3,5Aa 14,4 ° 4,0Abc 6,9 ° 2,5Bb 3,2 ° 1,5Cb

C 2,2 ° 1,0Ba 18,6 ° 8,2Aa 20,7 ° 3,1Aa 15,0 ° 4,4Aa 10,3 ° 4,3Aa

D 1,9 ° 1,0Ca 14,7 ° 7,4Aa 14,0 ° 4,0Abc 7,7 ° 4,0Bb 3,4 ° 1,9Cb

ABCD 2,2 ° 1,3Da 14,7° 6,1Ca 15,3 ° 4,7Aa 8,9 ° 4,8Bb 5,0 ° 3,9Cb

O 1,5 ° 0,6Ca 12,5 ° 1,8Ba 18,8 ° 4,7Aa 15,7 ° 5,0ABa 12,0 ° 4,8ABa

  Letras minúsculas distintas nas colunas indicam diferenças  significativas  entre  os   grupos 

  Letras maiúsculas distintas nas linhas indicam diferenças  significativas  dentro  dos  grupos

0,0

10,0

20,0

30,0

Basal Conv 1H 2H 3H

La
ct

at
o 

- L
 m

m
ol

 / 
L O

A
B
C
D

Gráfico 18 - Valores médios dos teores de lactato-L plasmático (mMol/L) 
constatados nos grupos A, B, C, D e O. São Paulo, 2005
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Gráfico 19 - Valores médios dos teores de lactato-L plasmático 
(mMol/L) constatados nos grupos ABCD e controle, 
nos tempos basal, conv, 1H, 2H, e 3H. São Paulo, 
2005

5.4.5 Glicose Plasmática

Na tabela 14 e gráficos 20 e 21, se encontram os valores médios e 

respectivos desvios-padrão da concentração de glicose plasmática obtida no 

decorrer do experimento. 

Todos os teores foram semelhantes no momento basal (p>0,37). Nos tempos 

convulsão e 1a h o grupo A foi superior ao O e D (p<0,05). No tempo 2H as 

concentrações de glicose foram superiores nos grupos A e C que nos grupos B e D 

(p<0,05). Na 3a h os grupos O e C foram superiores aos demais (p<0,05). 

Dentro do grupo O foram observados menores valores de glicose  no tempo 

basal em relação aos demais (p<0,007) que foram semelhantes entre si (p>0,23). 

Nos demais grupos ocorreu diminuição significativa da 3a h em relação as anteriores. 
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Em todos os grupos as concentrações na 3a h foram superiores ao valor basal 

(p>0,001).

 Quando comparado ao grupo ABCD o grupo controle apresentou menor 

glicemia apenas no momento (p<0,02). Dentro do grupo ABCD,  os teores de glicose 

foram mais elevados nos momentos da convulsão e uma hora após, em relação aos 

demais tempos (p<0,001). A queda da glicemia foi gradativa entre os tempos 1H e 

2H; 2H e 3H e este último em relação ao tempo basal (p<0,001).

Tabela 14 - Valores médios e desvios-padrão dos teores de glicose (mMol/L) 
constatados no decorrer do experimento. São Paulo, 2005 

Grupos
Basal Convulsão 1H 2H 3H 

O 4,3 ° 0,5Ba 12,4 ° 3,5Ab 14,7 ° 4,6Ab 13,2 ° 3,7Aab 11,7 ° 1,6Aa

A 5,2 ° 0,6Da 17,0 ° 2,6Aa 17,5 ° 1,4Aa 13,8 ° 1,9Ba 9,3 ° 1,0Cb

B 5,0 ° 0,8Da 15,3 ° 4,4Aab 15,9 ° 3,3ABab 12,5 ° 2,3Bb 9,4 ° 1,2Cb

C 4,9 ° 1,0Ca 13,9 ° 3,4ABab 14,6 ° 1,1ABb 15,9 ° 1,9Aa 12,8 ° 2,0Ba

D 4,9 ° 0,4Da 13,1 ° 1,4ABb 14,0 ° 0,7Ab 11,8 ° 1,4Bb 9,7 ° 0,9Cb

ABCD 5,0 ° 0,7Da 14,8 ° 3,3ABa 16,0 ° 2,3Aa 13,5° 2,4Ba 10,3 ° 1,9Ca

O 4,3 ° 0,5Bb 12,4 ° 3,5Aa 14,7 ° 4,6Aa 13,2 ° 3,7Aa 11,7 ° 1,6Aa

Letras  minúsculas  distintas  nas  colunas  indicam  diferenças  significativas  entre  os  grupos 
Letras  maiúsculas  distintas  nas  linhas  indicam  diferenças  significativas  dentro  dos  grupos
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Gráfico 20 - Teores de glicose plasmática (mMol/L) constatados nos tempos 
basal, conv, 1H, 2H, e 3H nos grupos A, B, C, D, e O. São 
Paulo, 2005 
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Gráfico 21 - Teores de glicose plasmática (mMol/L) constatados nos 
tempos basal, conv, 1H, 2H, e 3H , nos grupos  ABCD e 
controle. São Paulo, 2005 
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5.4.6 Potássio Sérico

Os valores médios e desvios-padrão da concentração de potássio sérico 

(mMol/L), estão expressos na tabela 15 e nos gráficos 22 e 23. 

Na comparação entre os grupos foram observados, no tempo basal, maiores 

valores de potássio para o grupo A apenas em relação ao grupo controle (p<0,05). 

Na convulsão, os grupos O, B e D apresentaram menores valores de potássio em 

relação ao grupo A (p<0,03). Nos tempos 1H, 2H e 3H pós-convulsão, não foram 

observadas diferenças entre os grupos. 

Maiores teores de potássio (p<0,05) foram detectados em todos os grupos, 

com exceção do tratamento D, na convulsão em relação à maioria dos outros 

momentos estudados.

Não houve diferença nas concentrações de potássio entre o grupo ABCD e o 

grupo (p<0,48). Dentro do grupo ABCD, maiores valores foram constatados na 

convulsão em relação aos tempos 2H, basal e 1 H (p<0,001) e deste último em 

relação ao tempo 3H pós-convulsão (p<0,02). 
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Tabela 15 - Valores médios e desvios-padrão da concentração de potássio (mmol/L) 
constatados nos momentos: basal, convulsão e nas três primeiras 
horas pós-convulsão em todos os grupos estudados.São Paulo, 2005 

Grupos
Basal Convulsão 1H 2H 3H 

O 3,82 ° 0,5Bb 5,16 ° 0,24Ab 4,2 ° 0,75Ba 4,04 ° 0,41Ba 3,64 ° 0,55Ba

A 4,44 ° 0,36Ba 5,73 ° 0,3Aa 4,24 ° 0,45Ba 3,6 ° 0,07Ba 3,88 ° 0,38Ba

B 3,62 ° 0,78Cab 4,72 ° 0,71ABb 3,88 ° 0,65BCa 3,7 ° 0,43BCa 3,62 ° 0,24Ca

C 3,92 ° 0,4Bab 5,44 ° 0,85Aab 4,38 ° 0,64Ba 4,06 ° 0,54Ba 3,88 ° 0,39Ba

D 4,07 ° 0,4Aab 4,66 ° 0,74Ab 4,11 ° 0,87Aa 4,22 ° 0,85Aa 3,7 ° 0,35Aa

ABCD 4,00 ° 0,5BCa 5,10 ° 0,7Aa 4,10 ° 0,6Ba 3,80 ° 0,5BCa 3,70 ° 0,3Ca

O 3,82 ° 0,5Ba 5,16 ° 0,24Aa 4,2 ° 0,75Ba 4,04 ° 0,41Ba 3,64 ° 0,55Ba

Letras  minúsculas  distintas  nas  colunas  indicam  diferenças  significativas  entre  os  grupos 

Letras  maiúsculas  distintas  nas  linhas  indicam  diferenças  significativas  dentro  dos  grupos
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Gráfico 22 - Teores de potássio constados durante a indução nos momentos: 
basal, convulsão, e nas três primeiras horas pós convulsão. São 
Paulo, 2005 
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Gráfico 23 - Teores de potássio (mMol/L) constados 
durante a indução nos momentos: basal, 
convulsão, e nas três primeiras horas pós 
convulsão, nos grupos ABCD e controle. 
São Paulo, 2005 

5.4.7 Creatinina Sérica

Na tabela 16 e nos gráficos 24 e 25, estão impressos os valores médios e 

respectivos desvios-padrão da creatinina sérica constatados no decorrer do 

experimento.

A concentração de creatinina sérica foi maior no grupo C  que no grupo A nos 

tempos basal, 2a e 3a h, enquanto que no C foi maior que o O nos tempos 

convulsão, 1 e 2a h (p<0,04). 

Na análise dentro dos grupos, apenas foram encontradas diferenças dentro 

do grupo A, onde a concentração de creatinina sérica foi maior no tempo 1H em 

relação aos tempos basal (p<0,02) e 3H pós-convulsão (p<0,05). 

Na comparação entre o grupo ABCD e o grupo controle, apenas foram 

observados maiores valores de creatinina sérica nos tempos convulsão e 1H para os 
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animais do grupo ABCD (p<0,006), nos demais tempos não foram observadas 

diferenças entre os grupos (p>0,07). Na análise dentro do grupo ABCD, foram 

observados menores valores de creatinina sérica no tempo basal em relação aos 

tempos convulsão, 1H e 2H (p<0,02) e no tempo 3H em relação aos tempos 

convulsão e 1H (p<0,02).

Tabela16 - Valores médios e desvios-padrão da concentração de creatinina (mmol/L)
constatados nos momentos: basal, convulsão e nas  três primeiras horas 
pós  convulsão. São Paulo, 2005 

Grupos Basal Convulsão 1H 2H 3H 

O 142,0 ° 14,1Aab 156,0 ° 14,8Ab 160,0 ° 12,9Ab 157,0 ° 12,2Ab 152,0 ° 11,1Aab

A 133,6 ° 16,4Bb 165,0 ° 26,9ABab 167,4 ° 20,4Aab 150,6 ° 20,2ABb 140,4 ° 15,8Bb

B 148,0 ° 26,0Aab 209,0 ° 61,7Aab 191,4 ° 45,2Aab 173,4 ° 44,0Aab 157,6 ° 35,2Aab

C 175,4 ° 34,9Aa 206,0 ° 34,6Aa 218,4 ° 42,6Aa 206,8 ° 37,7Aa 196,0 ° 44,1Aa

D 148,6 ° 22,4Aab 209,4 ° 64,9Aab 195,8 ° 44,6Aab 182,4 ° 53,5Aab 162,4 ° 38,4Aab

ABCD 151,0 ° 28,5Ca 197,5 ° 44,7Aa 193,3 ° 40,8Aa 178,3 ° 42,7ABa 164,0 ° 38BCa

O 142,0 ° 14,1Aa 156,0 ° 14,8Ab 160,0 ° 12,9Ab 157,0 ° 12,2Aa 152,0 ° 11,1Aa

Letras  minúsculas  distintas  nas  colunas  indicam  diferenças  significativas  entre  os  grupos
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Gráfico 24 - Valores médios da concentração de creatinina sérica 
(mmol/L) constatados nos  momentos: basal,  conv, 1H , 
2H e 3H, no decorrer do experimento nos grupos A, B, C, 
D e O. São Paulo, 2005 
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Gráfico 25 - Valores médios da concentração de creatinina sérica 
(mmol/L) constatados nos momentos: basal,  conv, 1H , 
2H e 3H, no decorrer do experimento nos grupos ABCD 
e controle.São Paulo, 2005
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5.5 URINA  

5.5.1 Volume Urinário Excretado

 Na tabela 17 e no gráfico 25 estão representados, em medianas, os valores 

do volume urinário nos tempos agrupados do início da indução até a convulsão 

(Basal/Conv), da convulsão até uma hora pós convulsão (Conv/1H), da convulsão 

até três horas pós convulsão (Conv/3H) e do início da indução até três horas após 

convulsão (Global).

Na comparação entre os grupos, não foram observadas diferenças do início 

da infusão até a convulsão (p>0,23), do início da infusão até a 3ª hora após a 

convulsão (p>0,32) e entre a convulsão e as três horas seguintes (p>0,39). Da 

convulsão até a primeira hora após, constatou-se que os grupos A e D excretaram 

maior volume de urina que o grupo controle (p<0,01). 

Quando a análise foi realizada dentro dos grupos, não foram observadas 

diferenças nos grupos controle (p>0,07), A (p>0,10) e B (p>0,18). Porém, dentro do 

grupo C ocorreu maior excreção de urina Conv/3H em relação ao tempo Basal/Conv 

(p<0,01) e dentro do grupo D menor volume urinário ocorreu no tempo Basal/Conv 

em relação aos tempos Conv/1H (p<0,05) e Conv/3H (p<0,01). 

Na comparação do grupo adaptado previamente com uréia (ABCD) com o 

grupo controle (O), apenas no tempo Conv/1H o volume urinário do primeiro grupo 

foi maior que no grupo controle (p<0,01). As análises realizadas dentro do grupo 



86

ABCD mostraram que no tempo Basal/Conv ocorreu menor excreção urinária que 

nos tempos Conv/1H (p<0,002) e Conv/3H (p<0,001). 

Tabela 17 - Valores em mediana  do  volume  urinário  excretado (mL) pelos grupos  
estudados,  durante tempos agrupados do decorrer do experimento. 
São Paulo, 2005 

Grupos Basal/Conv 
Conv/1H Conv/3H GLOBAL

O 0Aa 0Ab 2205Aa 2710a

A 680Aa 2690Aa 3530Aa 4480a

B 1000Aa 1480Aab 2550Aa 2980a

C 0Ba 1300ABab 2200Aa 2200a

D 700Ba 3135Aa 4050Aa 4050a

ABCD 640Ca 2350Ba 3490Aa 3625a

O 0Aa 0Ab 2205Ab 2710b

Letras minúsculas distintas nas colunas indicam diferenças significativas entre os grupos 

Letras maiúsculas distintas nas linhas indicam diferenças significativas dentro dos grupos
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Gráfico 25X - Valores em mediana do volume urinário excretado (mL), em 
tempos agrupados no decorrer do experimento. São Paulo, 
2005
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5.5.2 pH  Urinário

a tabela 18 e nos gráficos 24 e 25, estão expressos os valores médios e os 

respectivos desvios-padrão do pH urinário no decorrer do experimento. 

Quando comparado aos grupos A e D, no tempo duas horas pós-convulsão, o 

grupo controle (O) exibiu pH mais elevado (p<0,03). Na 3ª hora pós-convulsão o 

grupo D, quando comparado aos grupos C e controle (O), apresentou pH mais baixo 

(p<0,02).

 A análise realizada dentro dos grupos mostrou que no grupo controle, o pH 

urinário no tempo basal foi superior ao da 3a hora pós-convulsão (p<0,01). No grupo 

A, o pH no tempo basal foi superior aos tempos 1H e 2H (p<0,05). Já no grupo D, o 

pH no tempo basal foi superior aos tempos 1H, 2H e 3H (p<0,01). Dentro dos grupos 

B e C não se observou diferenças nos períodos de tempo considerados. 

 Quando os valores de pH do grupo ABCD foram comparados com os do 

grupo controle, constatou-se que apenas no tempo basal o segundo grupo 

apresentou pH mais elevado que o previamente adaptado com uréia (p<0,04).
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Tabela 18 - Valores do pH urinário nos tempos : basal,  convulsão e nas três  horas 
pós-convulsão, medidos nos grupos estudados, e quando foram 
aglomerados (ABCD) e comparados ao grupo controle (O). São Paulo, 
2005’’

Evolução clínica 

Grupos Basal Convulsão 1H 2H 3H 

O 8,07 ° 0,11Aa 7,45 ° 0,33ABa 6,97 ° 0,45ABa 7,18 ° 0,47ABa 6,47 ° 0,35Ba

A 8,00 ° 0,66Aa 7,77 ° 0,76ABa 6,68 ° 0,36Ba 5,90 ° 0,14Bb 6,12  ° 1,40ABab

B 6,67 ° 1,32Aa 7,0 ° 0,54Aa 6,53 ° 0,85Aa 6,27 ° 0,83Aab 6,25 ° 1,42Aab

C 7,45 ° 1,04Aa 7,38 ° 0,14Aa 6,85 ° 0,44Aa 7,52 ° 1,25Aab 6,88 ° 0,60Aa

D 7,61 ° 0,50Aa 7,26 ° 0,31ABa 6,45 ° 0,39Ba 6,11 ° 0,74Bb 5,38 ° 0,27Bb

ABCD 7,50 ° 0,92Ab 7,37 ° 0,50Aa 6,62 ° 0,50Ba 6,26 ° 0,81Ba 6,15 ° 1,03Ba

O 8,07 ° 0,11Aa 7,43 ° 0,33ABa 6,97 ° 0,46ABa 7,18 ° 0,47ABa 6,46 ° 0,35Ba

Letras  maiúsculas  distintas  nas  linhas  indicam  diferenças  significativas  dentro  dos  grupos 

Letras minúsculas distintas nas colunas indicam diferenças significativas entre os grupos 
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Gráfico 26 - Médias do pH urinário durante os tempos: basal, 
convulsão e nas três horas seguintes pós-convulsão, 
nos grupos estudados. São Paulo, 2005 
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Gráfico 27 - Médias e desvios padrão do pH urinário nos tempos: basal, 
convulsão e nas três horas pós-convulsão, quando comparadas 
entre o grupo controle e o grupo ABCD. São Paulo, 2005

5.5.3 Excreção de Amônio Urinãrio

  Na tabela 19 e nos gráficos 28 e 29, estão expressos, em medianas, os 

valores do amônio urinário excretado no decorrer do experimento nos seguintes 

tempos agrupados: Basal até Convulsão (Bas/Conv); Convulsão até a primeira hora 

pós-convulsão (Conv/1H); Convulsão até a terceira hora pós-convulsão (Conv/3H); e  

o período que compreende o tempo basal até o final do experimento, que foi a 

terceira hora pós-convulsão (GLOBAL). 

Quando os grupos foram comparados entre eles, constatou-se que nos 

tempos Basal/Conv e Conv/1H, o grupo controle apresentou menor excreção de 

amônio urinário em relação aos grupos A e D (p<0,05). No tempo Conv/3H o grupo 

controle excretou menor quantidade de amônio apenas em relação ao grupo A 

(p<0,05). O mesmo resultado ocorreu em relação a quantidade global de amônio 

eliminado.
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  Na análise dentro dos grupos, os grupos A e D também apresentaram maior 

excreção de amônio no tempo Conv/3H quando comparado ao tempo Basal/Conv 

(p<0,05). Os grupos O, B e C não apresentaram nenhuma diferença na excreção do 

amônio em relação aos tempos agrupados. 

 Quando os grupos A, B, C e D foram aglomerados e comparados ao grupo 

controle (O), foi observado que durante todos os tempos o grupo ABCD excretou 

mais amônia que o grupo controle, inclusive na excreção global (p<0,02). Na análise 

realizada dentro do grupo ABCD, foi observado que no tempo Conv/3H, ocorreu 

maior excreção de amônio do que nos demais tempos agrupados (p<0,01). 

Tabela 19 - Medianas dos teores de amônio urinário (mMol), durante tempos 
agrupados do decorrer do experimento, de todos os grupos e do grupo 
aglomerado (ABCD), comparado ao controle. São Paulo, 2005 

Basal/Conv Conv/1H Conv/3H GLOBAL 

O 0Ab 0Ab 18Ab 18b

A 10Ba 49ABa 68Aa 75a

B 13Bab 37ABab 41ABab 47ab

C 0Aab 36Aab 74Aab 74ab

D 7Ba 36ABa 62Aab 62ab

ABCD 8,5Ba 36Ba 65Aa 68a

O 0Ab 0Ab 18Ab 18b

Letras maiúsculas distintas nas linhas indicam diferenças significativas dentro dos grupos 

Letras minúsculas distintas nas colunas indicam diferenças significativas entre os grupos
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Gráfico 28 - Medianas  dos  teores de amônio urinário (mMol), durante 
tempos agrupados no decorrer  do  experimento, de todos 
os grupos experimentais. São Paulo, 2005 
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Gráfico 29 - Medianas dos teores de amônio urinário (mMol), durante 
tempos agrupados  no decorrer do experimento, quando 
comparado o grupo controle ao grupo ABCD. São Paulo, 
2005
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5.5.4 Excreção de Uréia Urinária

Na tabela 20 e nos gráficos 30 e 31 estão expressos, em medianas, os 

resultados da uréia urinária excretada no decorrer do experimento nos tempos 

agrupados e anteriormente descritos (Basal/Conv; Conv/1H, Conv/3H e Global). 

Quando os grupos foram comparados entre eles, constatou-se que no  tempo 

Conv/1H o grupo controle (O) excretou menos uréia urinária que os grupos A e D 

(p<0,01). Nos demais tempos não foram observadas diferenças entre os grupos. 

Na análise feita dentro dos grupos, foi observado que nos grupos A e D, 

ocorreu menor excreção de uréia urinária no tempo Bas/Conv em relação ao tempo 

Conv/3H (p<0,05). No grupo C foi notado que a excreção de uréia urinária foi maior 

no tempo Conv/3H em relação aos demais tempos agrupados (p<0,02). 

 Na comparação entre os grupos controle e ABCD, somente no tempo 

Conv/1H ocorreu maior excreção de uréia no grupo ABCD (p<0,008). Na 

comparação dentro do grupo ABCD, foi observada menor excreção no tempo 

Basal/Conv em relação ao tempo Conv/1H (p<0,001) e deste em relação aos demais 

tempos (p<0,003).
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Tabela 20 - Valores, em mediana, da uréia urinária (mMol), nos tempos agrupados 
durante o experimento, com todos os grupos e o grupo aglomerado 
(ABCD). São Paulo, 2005 

 Basal/Conv Conv/1H Conv/3H GLOBAL 

O 0Aa 0Ab 74Aa 74a

A 40Ba 124ABa 221Aa 268a

B 32Aa 93Aab 131Aa 162a

C 0Ba 68Bab 202Aa 241a

D 22Ba 105Aa 177Aa 177a

ABCD 24Ca 100Ba 193Aa 208a

O 0Aa 0Ab 74Aa 74a

    Letras  maiúsculas  distintas  nas  linhas  indicam  diferenças  significativas  dentro  dos  grupos 

    Letras minúsculas distintas nas colunas indicam diferenças significativas entre os grupos

0

50

100

150

200

250

300

O A B C D

U
ré

ia
 u

rin
ár

ia
 m

M
ol

Basal/Conv
Conv/1H
Conv/3H
GLOBAL

Gráfico 30 - Medianas dos teores de uréia urinária (mMol), dos grupos 
experimentais no decorrer do experimento. São Paulo, 
2005
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Gráfico 31 - Medianas dos teores de uréia urinária (mMol), nos grupos 
controle e ABCD, nos tempos agrupados do 
experimento. São Paulo, 2005 

5.5.5 Excreção Urinária de Amônio mais Uréia, pelos Animais dos Diferentes 

Grupos Experimentais

  Na tabela 21 e gráficos 32 e 33, estão expressos, em medianas, os resultados 

dos teores de uréia e amônio excretados, pela via urinária, no decorrer do 

experimento. Também foram agrupados aqui, os mesmos tempos supra citados. 

Entre os grupos, somente no tempo Conv/1H, observou-se menor excreção 

do grupo controle em relação aos grupos A e D (p<0,01).

 Dentro dos grupos, observou-se menor excreção no tempo Basal/Conv nos 

grupos A e D (p<0,04) em relação aos demais tempos agrupados. No grupo C foi 

observada menor excreção no tempo Basal/Conv em relação ao tempo Conv/3H 
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(p<0,01). Nos grupos controle e B não foram observadas diferenças na excreção de 

amônio e uréia excretados entre os tempos agrupados.

Na comparação entre os grupos controle e ABCD, apenas no tempo Conv/1H 

ocorreu menor excreção de amônio e uréia no primeiro grupo em relação ao ABCD 

(p<0,008). Dentro do grupo ABCD, ocorreu menor excreção no tempo Basal/Conv 

em relação ao tempo Conv/1H (p<0,001) e deste em relação aos tempos Conv/3H e 

Trem/3H (p<0,001). 

Tabela 21 - Medianas do teor total de amônio e uréia urinários (mMol), 
constatados no decorrer  de vários tempos do experimento.São 
Paulo, 2005

Grupos Bas/Conv Conv/1H Conv/3H GLOBAL 

O 0Aa 0Ab 92Aa 92a

A 62Ba 170Aa 291Aa 352a

B 45Aa 152Aab 213Aa 255a

C 0Ba 104ABab 290Aa 351a

D 28Ba 155Aa 237Aa 237a

ABCD 32Ca 152Ba 256Aa 284a

O 0Aa 0Ab 92Aa 92a

Letras maiúsculas distintas  nas  linhas  indicam diferenças  significativas  dentro  dos  grupos 
Letras minúsculas distintas nas colunas indicam diferenças significativas entre os grupos 
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Gráfico 32 - Medianas dos teores totais de amônio e uréia urinária 
(mMol), dos grupos, no decorrer do experimento. São 
Paulo, 2005 
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Gráfico 33 - Medianas do teor total de amônio e uréia urinária 
(mMol) do grupo ABCD, e do grupo controle. São 
Paulo, 2005 
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5.5.6 Percentual de Excreção de Amônio Urinário em Relação a Quantidade de 

Amônio Injetado Individualmente

Na tabela 22 e gráfico 34, estão demonstradas as medianas das 

porcentagens de excreção de amônio urinário em relação ao que foi injetado da 

solução de NH4Cl (mL), em cada tratamento durante os tempos agrupados. 

Na comparação entre os grupos, no tempo Basal/Conv, apenas o grupo D 

excretou maior porcentagem de amônio na urina em relação ao grupo controle 

(p<0,02). No tempo entre a convulsão e a 1a hora seguinte, os grupos A e D 

excretaram maior porcentagem de amônio em relação ao grupo controle (p<0,02). 

Nos demais tempos agrupados não foram observadas diferenças entre os 

tratamentos.

Dentro dos grupos, observou-se que o grupo A apresentou menor 

porcentagem de excreção no Basal/Conv que nos demais tempos (p<0,02) e os 

grupos C e D, no tempo Basal/Conv tiveram menores percentagens de excreção do 

que no tempo Conv/3H (p<0,03). Os grupos controle e B não apresentaram 

diferenças nos tempos agrupados.   

Quando os grupos adaptados à uréia foram aglomerados, formando o grupo 

ABDC, este apresentou maior porcentagem de excreção do amônio urinário, nos 

tempos Basal/Conv e Conv/1H, quando comparado ao grupo controle (p<0,02). 

Quando a análise foi realizada dentro do grupo, não foram observadas diferenças 

nos tempos analisados.
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Tabela 22 – Percentual de amônio urinário em relação a quantidade de amônio 
injetado individualmente em mediana, nos diferentes tempos 
agrupados do decorrer do experimento. São Paulo, 2005 

Grupos Basal/Conv Conv/1H Conv/3H Global 

O 0,0 Ab 0,0Ab 2,3Aa 2,3a

A 1,7Bab 6,7Aa 8,3Aa 8,3a

B 1,8Aab 5,4Aab 7,4Aa 7,9a

C 0,7Bab 4,7ABab 8,7Aa 9,0a

D 1,2Ba 5,4ABa 8,1Aa 8,1a

ABCD 1,5Aa 6,1Aa 8,1Aa 8,3a

O 0Ab 0Ab 2,3Aa 2,3a

       Letras  maiúsculas  distintas  nas  linhas indicam  diferenças  significativas  dentro  dos  grupos 

      Letras minúsculas distintas nas colunas indicam diferenças significativas entre os grupos 
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Gráfico 34 - Porcentagem de amônio urinário em relação a quantidade de 
amônio injetado, em mediana, nos diferentes tempos 
agrupados do decorrer do experimento. São Paulo, 2005 
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Gráfico 35 - Porcentagem de amônio urinário em mediana, em 
diferentes tempos agrupados no  decorrer do 
experimento, nos grupos controle e ABCD. São Paulo, 
2005

5.5.7 Percentual de Excreção de Uréia Urinária em Relação a Quantidade de 

Amônio Injetado Individualmente

Na tabela 23 e nos gráficos 36 e 37 estão demonstradas as medianas das 

porcentagens de excreção de uréia urinária, em relação ao que foi injetado da 

solução de NH4Cl, lembrando que cada mol de uréia gerado no ciclo da uréia leva a 

desintoxicação de um mol de amônio injetado (MARTIN JR. et al.,1981). 

Nos tempos agrupados constatou-se que no período que envolve a convulsão 

até uma hora pós-convulsão (Conv/1H), o grupo controle apresentou o menor 

percentual de excreção (p < 0,02) quando comparado aos grupos A e D. Nos demais 
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tempos não foram observadas diferenças na excreção percentual de uréia entre os 

grupos.

Quando a comparação foi realizada dentro dos grupos, observou-se que o 

grupo controle (O) e o grupo B, não apresentaram diferenças entre os tempos 

agrupados. Já os grupos A, C, e D, apresentaram porcentagem de excreção mais 

baixa no tempo Bas/Conv, que nos tempos Conv/3H e Trem/3H (p< 0,03). 

Quando os grupos adaptados com uréia foram aglomerados, formando o 

grupo ABCD, observou-se que este excretou maior porcentagem de uréia que o 

grupo controle (p<0,006) somente no tempo Conv/1H. Não foram observadas 

diferenças entre os tempos agrupados quando as análises foram feitas dentro do 

grupo ABCD. 

Tabela 23  - Porcentagem de uréia urinária em mediana, nos diferentes tempos 
agrupados do decorrer do experimento, nos grupos experimentais 
e no grupo aglomerado ABCD. São Paulo, 2005 

 Basal/Conv Conv/1H Conv/3H Global 

O 0,0Aa 0Ab 9,8Aa 9,8a

A 7,0Ba 16ABa 34,9Aa 40,5a

B 4,7Aa 9,6Aab 18,9Aa 22,0a

C 1,6Ba 8,8ABab 17,7Aa 20,0a

D 2,9Ba 11,2ABa 20,7Aa 20,9a

ABCD 3,4Ca 12,3Ba 20,7Aa 22,7a

O 0,0Aa 0Ab 9,8Aa 9,8a

Letras maiúsculas  distintas  nas  linhas  indicam diferenças  significativas  dentro dos grupos 

Letras minúsculas distintas nas colunas indicam diferenças significativas entre os grupos
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Gráfico 36 - Percentual de uréia urinária em relação a quantidade de 
amônio injetado individualmente em mediana, nos diferentes 
tempos agrupados no decorrer do experimento. São Paulo, 
2005
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Gráfico 37 - Porcentagem de uréia urinária, em mediana, em relação a 
quantidade de amônio  injetado individualmente nos diferentes 
tempos agrupados do decorrer do experimento, nos grupos 
controle e  no grupo  aglomerado ABCD. São Paulo, 2005 
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5.5.8 Percentual de Excreção Urinária de Amônio e Uréia, em Relação a 

Quantidade de Amônio Injetado para causar Convulsão

Na tabela 24 e nos gráficos 38 e 39, estão demonstrados os valores, em 

medianas, do percentual de excreção urinária de amônio e uréia (AmUr),  em 

relação ao que foi injetado de NH4Cl por animal. 

Entre os grupos constatou-se que no tempo Conv/1H o grupo controle 

excretou menor porcentagem de AmUr, em relação aos grupos A e D (p<0,02). 

Na análise dentro dos grupos, constatou–se que os grupos A, C, e D, 

apresentaram as menores porcentagens de excreção, no tempo Basal/Conv em 

relação ao tempo Conv/3H (p<0,002). O grupo A também apresentou menor 

excreção percentual de AmUr, no tempo Basal/Conv em relação ao Conv/1H 

(p<0,04). Não foram observadas diferenças dentro dos grupos O e B. 

Quando o grupo ABCD foi comparado ao controle, observou-se que nos 

tempos Basal/Conv e Conv/1H o grupo controle excretou menor porcentagem AmUr 

(p<0,04). As análises realizadas dentro do grupo ABCD mostraram que ocorreu 

menor excreção no tempo Bas/Conv que no tempo Conv/1H (p<0,001) e neste 

último em relação ao tempo Conv/3H (p<0,006).
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Tabela 24 - Porcentagens em mediana de excreção de amônio e uréia no decorrer 

dos tempos agrupados no experimento, em relação ao amônio 

injetado para causar convulsão. São Paulo, 2005 

 Basal/Conv Conv/1H Conv/3H GLOBAL 

O 0,0Aa 0,0Ab 14,7Aa 14,7a

A 8,7Ba 23,7Aa 45,9Aa 47,8a

B 5,9Aa 15,2Aab 27,7Aa 32,0a

C 0,0Ba 13,4ABab 26,4Aa 29,1a

D 3,2Ba 16,5ABa 27,8Aa 27,8a

ABCD 5,0Ca 20,0Ba 28,1Aa 31,0a

O 0,0Ab 0,0Ab 14,7Aa 14,7a

    Letras maiúsculas distintas nas linhas indicam  diferenças  significativas  dentro  dos  grupos 
    Letras minúsculas distintas nas colunas indicam diferenças significativas entre os grupos
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Gráfico 38 – Porcentagens, em mediana, de excreção de amônio e 
uréia no decorrer dos tempos agrupados no 
experimento, em relação ao amônio injetado para 
causar convulsão. São Paulo, 2005 
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Gráfico 39 - Porcentagens, em mediana, de excreção de 
amônio e uréia no decorrer dos tempos 
agrupados no experimento, em relação ao 
amônio injetado para causar convulsão, nos 
grupos ABCD e controle. São Paulo, 2005 

 5.5.9 Índice de Excreção Urinária de Amônio

Na tabela 25 estão demonstrados os valores, em medianas, dos índices de 

excreção urinária de amônio (IEUA) nos tempos basal, convulsão, uma, duas e três 

horas pós-convulsão e no tempo global. 

Entre os grupos constatou-se que nos tempos Conv e 1H, os grupos A e D 

tiveram maiores índices de excreção em relação ao grupo controle (p<0,05).

Na análise realizada dentro do grupo controle, foram observados maiores 

IEUA no tempo basal e no tempo duas horas pós-convulsão em relação aos tempos 

de convulsão (p<0,05) e uma hora pós-convulsão (p<0,05). A avaliação feita dentro 

do grupo D, mostrou maiores valores para o tempo 2 horas pós-convulsão em 
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relação aos tempos basal (p<0,01) e três horas pós-convulsão (p<0,02). Não foram 

observadas diferenças dentro dos grupos A, B e C. 

Quando o grupo ABCD foi comparado ao grupo controle, constatou-se neste 

último grupo menores valores do IEUA nos tempos Conv (p<0,03) e 1H  (p<0,02). 

Os índices de excreção de amônia de todos os tempos estudados (global), 

aglomerados por grupo, (ABCD X grupo controle), foram menores no grupo controle 

que nos demais que receberam previamente uréia dietética (p<0,05).

Tabela 25 –  Valores, em mediana, do IEUA no decorrer dos tempos 
agrupados no experimento, nos grupos A, B, C, D, O, no grupo 
ABCD, e quando os valores de todos os tempos foram 
aglomerados por grupo. São Paulo, 2005 

Grupos Basal Conv 1H 2H 3H
GLOBAL

O 47Aa 0Bb 0Bb 926Aa 423ABa

0b

A 0Aa 1643Aa 903Aa 558Aa 251Aa

402a

B 0Aa 873Aab 669Aab 321Aa 0Aa

29ab

C 0Aa 0Aab 902Aab 0Aa 414Aa

0ab

D 12Ba 881ABa 898ABa 490Aa 230Ba

293a

ABCD 0Ca 791Aa 900Aa 465Aa 222Ba

250a

O 47Aa 0Bb 0Bb 926Aa 423ABa

0b

     Letras maiúsculas distintas nas linhas indicam  diferenças  significativas  dentro dos grupos 

     Letras minúsculas distintas nas colunas indicam diferenças significativas entre os grupos
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5.5.10 Índice de Excreção Urinária de Uréia

Na tabela 26 estão demonstrados os valores, em medianas, do índice de 

excreção urinária de uréia (IEUU), nos tempos basal, convulsão, uma, duas e três 

horas pós-convulsão e no tempo global. 

Entre os grupos constatou-se que nos tempos Conv e 1H, os grupos A e D 

tiveram maior IEUU em relação ao grupo controle (p<0,04). No tempo 2H os grupos 

A e D apresentaram maior IEUU que o grupo C (p<0,01).

Na análise intra grupos, menor IEUU foi observado no grupo controle (O) nos 

tempos convulsão e 1H em relação aos tempos basal (p<0,05) e 2H (p<0,05). Dentro 

do grupo D, foi observado maior IEUU no tempo 2H em relação ao tempo basal  

(p<0,01). Nos grupos A, B e C, não foram observadas diferenças entre os tempos 

avaliados.

Quando o grupo ABCD foi comparado ao grupo controle, observou-se 

menores valores desse índice no grupo controle nos tempos Conv (p<0,03) e 1H  

(p<0,02). Contudo, não foi encontrada diferença entre esses dois grupos no computo 

global, no decorrer do experimento (p > 0,2). Na análise dentro do grupo ABCD, foi 

observado menor IEUU no tempo basal em relação aos tempos convulsão (p<0,01), 

1H (p<0,007), 2H (p<0,05) e 3H (p<0,006). 
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Tabela 26 - IEUU em valores de medianas no decorrer dos tempos agrupados  
no experimento,  nos grupos A, B, C, D, O, no grupo ABCD, e 
quando os valores de todos os tempos foram aglomerados por 
grupo. São Paulo, 2005 

Basal Conv 1H 2H 3H 
GLOBAL

O 2330Aa 0Bb 0Bb 6698Aab 1426ABa

0ab

A 0Aa 3832Aa 2781Aa 2761Aa 1998Aa

2516a

B 0Aa 1482Aab 2089Aab 2389Aab 0Aa

1141ab

C 0Aa 0Aab 1528Aab 0Ab 2090Aa

0b

D 691Ba 2006ABa 2492ABa 2625Aa 2150ABa

2143a

ABCD 0Ca 1744ABa 2113ABa 2336Aa 2044ABa

1705a

O 2330Aa 0Bb 0Bb 6698Aa 1426ABa

0a

Letras maiúsculas distintas nas linhas  indicam  diferenças  significativas  dentro  dos  grupos 

Letras minúsculas distintas nas colunas indicam diferenças significativas entre os grupos
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5.5.11 Índice de Excreção Fracional de Amônio Urinãrio

Na tabela 27 estão demonstrados os valores, em medianas, do índice de 

excreção fracional de amônio urinário (IEFA), nos tempos basal, convulsão, uma, 

duas e três horas pós-convulsão e no tempo global. 

Na análise entre os grupos constatou-se que nos tempos Conv e 1H, os 

grupos A e D apresentaram maior IEFA em relação ao grupo controle (p<0,04). No 

tempo 2H o grupo C, apresentou menor IEFA, em relação aos grupos A e D 

(p<0,03).

 Na avaliação intra grupos, maior IEFA foi encontrado no grupo controle, no 

tempo basal, em relação aos tempos Conv (p<0,04) e 1H (p<0,04). Dentro do grupo 

D maior IEFA foi encontrado no tempo 2H em relação aos tempos Basal (p<0,01) e 

Conv. (p< 0,01). Dentro dos grupos A, B e C não foram observadas diferenças no 

IEFA nos tempos considerados. 

A análise dos dados globais dos diversos tratamentos no decorrer do 

experimento indicou que os grupos O e C apresentaram menores valores que os 

grupos A e D (p<0,03).

Quando o grupo ABCD foi comparado ao grupo controle (O), foi observado 

maior valor do IEFA no primeiro grupo nos tempos convulsão e 1H (p<0,02). Os 

resultados globais desses grupos indicaram maior valor no grupo ABCD (p < 0,05).  

Na avaliação dentro do grupo ABCD maior IEFA foi observado 2H pós convulsão em 

relação aos tempos 3H (p<0,01) e 1H (p<0,01) pós-convulsão e deste último em 

relação aos tempos convulsão (p<0,03) e basal (p<0,01). 
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Tabela 27 – Valores de IEFA, em medianas, no decorrer do experimento,  nos grupos 
A, B, C, D, O, no grupo ABCD, e quando os valores de todos os tempos 
foram aglomerados por grupo(Global). São Paulo, 2005 

Basal Conv 1H 2H 3H 
GLOBAL

O 210Aa 0Bb 0Bb 421Aab 209ABa

0b

A 0Aa 264Aa 455Aa 931Aa 733Aa

481a

B 0Aa 114Aab 474Aab 1000Aab 0Aa

114ab

C 0Aa 0Aab 318Aab 0Ab 953Aa

0b

D 170Ba 171Ba 796ABa 1164Aa 1238ABa

676a

ABCD 0Ca 121Ca 464Ba 914Aa 798ABa

266a

O 210a 0b 0b 421a 209a

0b

Letras maiúsculas distintas nas linhas indicam diferenças  significativas  dentro dos  grupos 

Letras minúsculas distintas nas colunas indicam diferenças significativas entre os grupos 
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5.5.12 Índice de Excreção Fracional de Uréia Urinãria

Na tabela 28 estão demonstrados os valores, em medianas, do índice de 

excreção fracional de uréia urinária (IEFU), nos tempos basal, convulsão, uma, duas 

e três horas pós-convulsão e no tempo global. 

Na comparação entre os grupos constatou-se que no tempo no tempo Conv o 

grupo controle apresentou menor IEFU em relação aos grupos A (p<0,04) e D 

(p<0,04). No tempo 1H o grupo controle apresentou menor IEFU apenas em relação 

ao grupo A (p<0,04). No tempo 2H, o grupo C apresentou menor IEFU que o grupo 

D (p<0,03). Nos tempos basal e 3H não houve diferença entre os grupos 

experimentais.

 Na análise dentro dos grupos apenas foram encontradas diferenças dentro do 

grupo controle, onde maior IEFA foi observada nos tempo basal e 2H em relação 

aos tempos Conv (p<0,04) e 1H (p< 0,04). 

A avaliação dos dados globais dos diversos tratamentos no decorrer do experimento 

indicou que o grupo D apresentou maior IEFA que os grupos O (p<0,05) e C 

(p<0,01).

Quando o grupo controle foi comparado com o grupo ABCD, observou-se que 

no tempo basal o IEFA foi maior no grupo controle que no grupo ABCD (p<0,05), 

porém nos tempos Conv e 1H, o referido índice foi maior no grupo ABCD que no 

grupo controle (p<0,02) e nos tempos 2H e 3H não houve diferença entre os grupos. 

Não ocorreu diferença no resultado global desses grupos no decorre do experimento 

(p>0,09).  Na análise dentro do grupo ABCD, o tempo basal apresentou menor IEFA 

que os demais tempos (p<0,04).
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Tabela 28  –  Valores, em medianas, do IEFU no decorrer do 
experimento,  nos grupos A, B, C, D, O, no grupo ABCD e 
quando os valores de todos os tempos foram aglomerados 
por grupo (Global). São Paulo, 2005 

Basal Conv 1H 2H 3H 
GLOBAL

O 108Aa 0Bb 0Bb 139Aab 117ABa

0b

A 0Aa 136Aa 104Aa 113Aab 83Aa

94ab

B 0Aa 85Aab 105Aab 116Aab 0Aa

85ab

C 0Aa 0Aab 87Aab 0Ab 105Aa

0b

D 101Aa 109Aa 139Aab 138Aa 105Aa

109a

ABCD 0Bb 98Aa 104Aa 114Aa 89Aa

95a

O 108Aa 0Bb 0Bb 139Aa 117ABa

0a

Letras maiúsculas distintas nas linhas indicam diferenças  significativas  dentro  dos  grupos 
Letras minúsculas distintas nas colunas indicam diferenças significativas entre os grupos
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5.6 RELAÇÃO ENTRE AS VARIÁVEIS 

A quantidade de urina excretada (mL) durante o experimento e os teores de 

uréia urinária (mMol), tiveram coeficiente de correlação alto, (r = 0,61) e significativo 

(p<0,001). O Gráfico 40, mostra o comportamento dessas duas variáveis durante  

experimento.
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Gráfico 40 – Influência do teor de uréia urinária sobre o volume urinário 
excretado pelos  grupos A, B, C, D, e  O.O. São Paulo, 2005 

O gráfico 41, mostra a relação entre a quantidade de urina excretada durante o 

experimento e os teores de amônio urinário. Ocorreu alta (r = 0,80) e significativa (p< 

0,001) correlação entre as variáveis.
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Gráfico 41 – Influência do volume urinário sobre a excreção de amônio 
urinário (mMol) nos grupos A, B, C. D. e O. São Paulo, 2005

O gráfico 42, mostra a relação entre os teores de uréia urinária excretada e os teores 

de amônio urinário durante o experimento.  Foi observada alta (r = 0,84) e 

significativa (p< 0,001) correlação entre as variáveis. 
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Gráfico 42 – Influência dos teores de uréia urinária sobre a excreção de 
amônio urinário (mMol) nos grupos A, B, C. D. e O. São Paulo, 
2005
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6 DISCUSSÃO

Os presentes resultados indicam que os objetivos propostos neste trabalho 

foram alcançados, pois permitiram uma adequada comparação entre os tratamentos, 

possibilitando analisar a hipótese que animais recém-alimentados e adaptados à 

uréia dietética não necessitam de readaptação com gradual recebimento deste 

nutriente, caso seja interrompido temporariamente o fornecimento da uréia.

 Para testar esta hipótese foi empregado o modelo altamente desafiante da 

intoxicação experimental com cloreto de amônio que simularia uma situação de 

intoxicação natural, em animais que foram alimentados por uréia podem estar 

sujeitos. período 

 O quadro clínico apresentado pelos animais (Tabelas 5 - 9) foi idêntico ao 

clássico recentemente revisado por Ortolani e Antonelli (2004).

 Animais dos grupos que receberam uréia dietética, previamente, 

necessitaram de maior quantidade de cloreto de amônio para manifestarem 

convulsão (Tabela 1 e Gráfico 2) e demoraram mais para exibirem este sintoma 

(Tabela 2 e Gráfico 4). Estes dados indicando que estavam aparentemente mais 

aptos a resistirem e a desintoxicarem doses maiores de amônia. Chama atenção o 

resultado da quantidade de amônia requerida pelo grupo C (15 dias de restrição de 

uréia dietética), pelo fato de ser maior (p < 0,02) que a do grupo A (sem restrição) 

quando se esperava fato contrário. Embora não apresentasse diferença significativa, 

no momento da convulsão detectou-se maior valor numérico nos teores de amônia 

plasmática no grupo C (Tabela 10 e Gráfico 12). Esta sobrecarga de amônia 

certamente provocou um quadro clínico mais exacerbado no grupo C, que o 
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equipara em muitos momentos ao observado no grupo “O” (sem adaptação à uréia). 

Isto também foi deparado na freqüência cardíaca (Tabela 3), no tempo requerido 

para o retorno ao apetite (Tabela 7), no número de animais que manifestaram 

meteorismo gasoso, dispnéia, mais de quatro episódios convulsivos e grau de 

desidratação (Tabelas 8 e 9). A mesma sobrecarga também trouxe complicações 

metabólica, como evidenciado pelo aumento nos teores sanguíneos de lactato-L a 

partir da 1a h (Tabela 13) e de glicose na 2a e 3a h (Tabela 14).

Em relação ao lactato-L deve-se ter em mente que o grupo controle teve um 

comportamento semelhante ao descrito no grupo C (Tabela 13). Embora ao término 

do experimento ambos tivessem médias semelhantes (12 e 10,3 mmol/L, 

respectivamente para O e C), se comparadas com a 1ª h, cujas médias foram 

numericamente maiores para ambos grupos (18,8 e 20,7 mmol/L), depara-se que ao 

término do experimento a queda percentual média dos teores de lactato-L neste 

período foi superior no grupo C (49,8 %) que no O (36 %). O excesso de amônia 

provoca o bloqueio do ciclo de Krebs; de forma emergencial as células passam a 

obter energia por via anaeróbia, acumulando no processo ácido láctico-L 

(ORTOLANI;ANTONELLI, 2004). Embora não tenha diminuído no patamar de teores 

menos críticos, que os grupos A, B e D, o grupo C apresentou numericamente uma 

maior queda que o grupo controle, indicando indiretamente uma menor influência da 

amônia sangüínea nesse processo gerador de lactato-L. 

Os altos teores de potássio sangüíneos podem indicar um quadro severo de acidose 

metabólica sistêmica, que provoca a troca de potássio das células por água do 

espaço extracelular (NELSON; COX, 2002). Os maiores teores de potássio foram 

encontrados no momento da convulsão, quanto os lactato-L também foram 

elevados, mas todos animais dos diversos grupos apresentaram uma queda 
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significativa no decorrer do período posterior, indicando a não permanência desta 

acidose metabólica, ou a devida depuração deste potássio da corrente circulatória 

(Tabela 15 e Gráfico 22).

Os teores de creatinina sangüínea demonstraram uma elevação acima dos 

valores normais (88 – 174 µmol/ L) em todos os grupos, com exceção do O, em 

especial durante a convulsão e 1ª h (Tabela 16). Chama atenção o grupo C que  foi 

o único que manteve essas concentrações mais altas até o término do experimento. 

A elevação dos teores de creatinina indica de alguma forma o surgimento de 

desidratação, pois os rins passam a ter uma menor irrigação sangüínea, diminuindo 

sua depuração por este órgão. Coincidentemente, o grupo C apresentou três dos 

cinco bovinos com desidratação moderada (Tabela 9). O porque os bovinos do 

grupo O não tiveram um aumento de creatinina, mesmo alguns deles estando 

desidratados, permanece sem explicação.

 Examinando os resultados da freqüência de sintomas clínicos (Tabela 8) e o 

grau de desidratação (Tabela 9), embora não fossem submetidos a um teste 

estatístico por insuficiência numérica de repetições, pode-se observar que alguns 

sintomas, tais como midríase, dispnéia, edema pulmonar e grau de desidratação 

foram menos freqüentes nos animais dos grupos A e B, seguido de perto pelo grupo 

D. Semelhante interpretação pode ser tomada em relação ao mais rápido retorno do 

apetite e da estação (Tabela 7) e a menor freqüência cardíaca (Tabela 5). 

Interessantemente, tanto os teores de amônia plasmática (Tabela 10), como a queda 

percentual (Tabela 11) desta após a parada da infusão, foram muito menores e com 

queda percentual mais acentuada a partir da 2ª h nesses grupos citados (A,B e D), 

que nos demais. Deve-se ressaltar que a partir do 20 min. após o término da infusão, 
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até a 1ª h após a queda percentual de amônia sangüínea foi maior nos grupos 

ABCD que no controle.

  O excesso de amônia interfere diretamente no funcionamento do sistema 

nervoso central e periférico, assim como na liberação de alguns hormônios 

(ORTOLANI; ANTONELLI, 2004). A maior depuração de amônia do sangue permitiu 

que esses animais resistentes retornassem mais rapidamente à estação, já que altos 

teores desta substância interferem negativamente no sistema vestibular e cerebelo, 

os quais controlam o balanço, equilíbrio e coordenação motora, que possibilitam a 

manutenção de estação; acredita-se que altos teores de amônia possam inibir o 

centro da fome, indicando a relação destes com o retorno do apetite. Também é 

conhecido que quanto mais prolongado for a hiperamonemia maior será a secreção 

de adrenalina, que provoca ao mesmo tempo midríase e taquicardia nos animais. A 

amônia é uma substância altamente irritante para o trato respiratório levando a um 

quadro de edema pulmonar e dispnéia; a desidratação é um quadro freqüente em 

bovinos intoxicados por amônia, em parte causada pelo edema pulmonar 

(ORTOLANI; ANTONELLI, 2004).

Enquanto que a temperatura retal se manteve baixa no grupo controle, no 

período que sucedeu a convulsão, caracterizando uma hipotermia, que exigiu um 

tratamento especial ao término do experimento, por meio de infusão de solução 

hidratante mantida a 37º C, nenhum animal dos grupos A, B, C e D necessitou tal 

tratamento. De acordo com Ortolani e Antonelli (2004), a hipotermia é um quadro 

freqüente e podem refletir um quadro de choque hipovolêmico, assim como uma 

diminuição na atividade metabólica, que é indicativa de um estágio terminal de 

muitas doenças. Os animais hipotérmicos além de apresentar um moderado ou alto 
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grau de desidratação (Tabela 9), também exibiram musculatura flácida e depressão 

nervosa, ao despeito de terem tido anteriormente quadro de convulsão.

 Embora no surgimento dos tremores musculares e da convulsão as 

concentrações de amônia plasmática fossem semelhantes entre todos os grupos (p 

> 0,43), ficou evidente que os tratamentos que receberam uréia dietética 

previamente (A, B, C, e D) apresentaram uma queda posterior nesses teores muito 

mais acentuada que o grupo controle (Tabelas 10 e 11), em especial durante a 1a e 

2a h pós-convulsão. A queda nos teores de amônia era esperada em todos os 

grupos, pois a infusão foi interrompida no momento da convulsão, além do fato que 

paralelamente o organismo incrementou seus principais mecanismos de 

desintoxicação da perigosa e mortal amônia. Mesmo assim, o grupo “O” teve um 

percentual de queda dos teores de amônia plasmática sempre inferior a detectada 

nos tratamentos A, B e D, se equiparando apenas ao grupo C (Tabela 11).

A principal forma de desintoxicação da amônia pelo organismo é por meio da 

real atividade do ciclo da uréia, que transforma um mol de amônia em um mol de 

uréia, que é cerca de 40 vezes menos tóxica que a primeira substância (BRENNER, 

1996; VISEK,1968). Os teores de uréia sangüínea se elevaram em todos os grupos, 

menos no controle, do tempo basal para a convulsão, fruto da maior atividade do 

ciclo da uréia, porém estes valores embora altos permaneceram estáveis a partir 

deste momento (Tabela 12 e Gráfico16). Isto ocorreu pelo fato dessa concentração 

atingir o limiar renal, passando na maioria dos grupos a ser mais depurado do 

sangue e eliminado pela urina, como ficou demonstrado pelo índice de excreção 

fracional de uréia (Tabela 28).

  Para se conhecer a percentagem global de desintoxicação da amônia deve-se 

somar ao produto do ciclo da uréia a própria excreção de amônia pela urina. 
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Trabalho recente demonstrou que bovinos intoxicados e tratados com hidratantes 

podem eliminar amônio pela urina em até 34 % do que foi injetado para provocar 

convulsão (KITAMURA, 2002). Nas atuais condições deste experimento foi 

praticamente impossível se avaliar a real atividade do ciclo de uréia, o qual poderia 

ser determinado por meio de biópsia de tecido hepático, devidamente macerado e 

homogeneizado, para liberação do material intracelular e análise “in vitro” da 

atividade das enzimas deste ciclo (BOIN, 1984), optando-se por avaliar a quantidade 

de uréia global eliminada pela urina.

Estudo com bovinos recebendo dietas ricas em nitrogênio identificou o destino 

de uréia produzida no fígado, a partir da amônia exógena e endógena 

(HUNTINGTON, 1989). Cerca de 60 % da uréia gerada nos hepatócitos foi 

excretada pela urina, 18 % reciclada pela saliva,15 % migrada pela parede ruminal e 

7 % pela parede intestinal. Embora não se tenham feitos estudos similares em 

bovinos intoxicados por amônia, porcentagens semelhantes de uréia, às descritas 

por Huntington (1989), foram excretadas pela urina, em relação ao amônio injetado, 

em garrotes submetidos a esta intoxicação e tratados com uma mistura de 

medicamentos (KITAMURA, 2002). 

No presente experimento animais intoxicados e não submetidos ao 

tratamento medicamentoso eliminaram no decorrer do experimento em torno de 25 

% de uréia na urina (Tabela 23), visivelmente inferior à constatada por Kitamura 

(2002). Nesse último caso, os teores de uréia eliminados foram maiores, pois os 

bovinos empregados foram tratados com aminoácidos do ciclo da uréia, que 

aumentaram a atividade desse ciclo gerando ao término do processo mais uréia; os 

mesmos também foram tratados com solução salina isotônica e furosemida que 



120

aumentaram a produção de urina, aumentando também a excreção de uréia 

(KITAMURA, 2002). 

Os resultados do presente trabalho demonstraram claramente que no 

momento mais crítico da intoxicação, ou seja, na convulsão e na primeira hora que a 

sucede, os animais dos grupos A e D eliminaram pela urina maiores quantidades de 

uréia pela urina que o grupo controle tanto em relação à porcentagem de amônio 

injetado (Tabela 23), como pela confirmação do índice de excreção urinária de uréia 

(Tabela 26). Esses resultados indicam que a alimentação prévia com uréia, mesmo 

se interrompida por até um mês antes desta substância ser re-introdução na dieta, 

estimula o ciclo de uréia e diretamente o grau de desintoxicação da amônia.

Uma das possíveis explicações para este aumento na capacidade de 

desintoxicação poderia ser o acúmulo de certos aminoácidos do ciclo de uréia nos 

hepatócitos durante a alimentação dietética prévia com uréia, sendo que estes 

poderiam continuar a serem estocados neste órgão por um certo período de tempo. 

Entre estes aminoácidos citam-se a arginina, a qual é importante co-fator de várias 

enzimas do ciclo da uréia (VISEK, 1979) e a ornitina que catalisa a formação da 

glutamina, substância esta que carreia a amônia na corrente sangüínea, para que a 

mesma seja excretada na urina (NELSON; COX, 2002). Segundo Chalupa et al. 

(1970) carneiros que são alimentados com altas quantidades de uréia armazenam 

nos hepatócitos grandes quantidades de ornitina.

No presente experimento não foram determinadas as quantidades retidas de 

ornitina e arginina nos hepatócitos, nem de glutamina na corrente circulatória ou nos 

rins, porém, a maior excreção urinária de amônio parecem sugerir tal fato. Tanto a 

excreção percentual, em relação ao amônio injetado (Tabela 22), o índice de 

excreção urinário (Tabela 25) e fracional (Tabela 27) de amônio na urina indicam 
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claramente que esta substância foi bem mais excretada e depurado da corrente 

circulatória nos animais previamente alimentados com uréia, em especial grupos A e 

D, em relação ao controle, nos momentos mais críticos da intoxicação, ou seja, 

durante a convulsão e a 1ª hora que a sucedeu. É interessante frisar que o 

percentual de excreção médio de amônio pela urina no presente experimento ficou 

em torno de 8%, aquém dos detectados por Kitamura (2002), cujos valores giraram 

ao redor de 15%. Novamente, o tratamento empregado por Kitamura (2002), em 

especial a infusão de fluido hidratante e diurético, contribuiu para a maior excreção 

de amônio pela urina, visto que a maior produção urinária aumenta a difusão passiva 

de amônia do plasma para as células do túbulo proximal, em seguida para o lúmen 

desse túbulo e então para a urina (MALNIC; MARCONDES, 1986).

A propósito, segundo Kitamura (2002) e Antonelli e Ortolani (2004) quanto 

mais um bovino urinar no decorrer de um quadro de intoxicação por amônia, maior 

será a capacidade do animal excretar amônio pela urina, assim como maior será a 

quantidade de cloreto de amônio necessário para causar um quadro convulsivo.

Neste presente experimento, existiu uma alta correlação positiva (r= 0,739) entre o 

volume e a excreção urinária de amônia, ratificando os achados de Kitamura (2002). 

Coincidentemente, os grupos A e D urinaram mais que o controle durante a 

convulsão até a 1ª h (Tabela 17), assim como apresentaram maior queda percentual 

da concentração de amônia sangüínea (Tabela 11).

No experimento de Kitamura (2002) ficou comprovado que quanto maior era a 

diurese maior a resistência à intoxicação, porém permaneceu no “ar” a seguinte 

pergunta: por que os animais mais resistentes urinavam mais?. Uma das hipóteses 

seria que a uréia “per se” poderia ter um efeito diurético. O presente trabalho

demonstrou, com alguma evidência (r = 0,60) (Gráfico 40), que a elevação na 
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concentração de uréia na urina promovia um aumento do volume urinário

correspondente. Segundo Levinsky et al. (1959) a infusão sangüínea de uma 

solução de uréia em cães e homens praticamente dobrou o volume de urina e 

acresceu em cerca de 70 a 80 % a osmolaridade urinária, mais especificamente por 

aumento de excreção de uréia neste fluido, sem alterar a concentração de outros 

eletrólitos que poderiam interferir de maneira significativa na gravidade específica da 

urina. Esses autores concluíram que a uréia tinha produzido uma diurese osmótica. 

No presente trabalho, os animais mais resistentes, por terem um ciclo da uréia mais 

efetivo, produziram mais uréia a qual era eliminada prontamente na urina após

atingir o limiar renal (Tabela 23); nos túbulos renais esta uréia atraiu água para o seu 

lúmen aumentando o volume urinário; pelo fato do volume estar majorado também 

estimulava a excreção de amônio pela urina, visto que quanto maior foi a produção 

de urina maior a eliminação de amônio por este fluido (r = 0,80) (Gráfico 41),

confirmando os resultados de Kitamura (2002) que também tinha constatado tal 

evento; fechando um “ciclo vicioso”, que permitiu a explicação do mecanismo, 

constatou-se que quanto maior foi a excreção de uréia pela urina, maior também foi 

a de amônio neste fluido (r = 0,84 ) (Gráfico 42).

Em outras palavras, estes resultados elucidam completamente, pela primeira 

vez, os mecanismos que favorecem a resistência de bovinos intoxicados por amônia, 

aumentando a depuração desta substância tóxica da corrente circulatória. Esse 

mecanismo, que acabou de ser discutido, é semelhante a três rodas denteadas 

“interligadas” entre si que movem um eixo-mor, representado pela excreção de 

amônio pela urina. A roda motriz é o fígado que se capacitou em aumentar a 

atividade do ciclo da uréia, que neste estudo ocorreu por meio da ingestão prévia 

desta substância na dieta, fazendo com que maior quantidade de uréia fosse filtrada 
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pelos rins, movendo a segunda roda que é o aumento do volume urinário, pela ação 

diurética da uréia, que por sua vez estimula a excreção de amônio pela urina, visto 

que neste caso há uma maior difusão passiva de amônia do plasma para as células 

do túbulo proximal e então para a urina (MALNIC; MARCONDES, 1986).

Segundo Kitamura (2002) quanto maior a excreção de amônio urinário menor 

foi o pH deste fluido, visto que a para cada mol de amônia eliminada os túbulos 

contornados proximais excretam conjuntamente um mol de íons H+, formando 

amônio e acidificando a urina. No presente experimento, em determinados 

momentos em que ocorreu uma maior excreção de amônio na urina nos animais 

previamente alimentados com uréia, em especial na 2ª hora pós-convulsão, 

coincidentemente o pH urinário também foi menor, em relação ao grupo controle 

(Tabelas 18 e 19).

O percentual de excreção urinária em conjunto de amônio e uréia em relação 

a quantidade de amônio injetado apresentou resultados bastante semelhantes aos 

detectados na excreção individual de uma ou de outra substância isolada.  Também 

indicou que durante a convulsão e na 1ª hora os animais que receberam uréia 

dietética previamente apresentaram maior capacidade de desintoxicação da amônia 

que o grupo controle (Tabela 24). É interessante comentar que o percentual de 

excreção global de amônio e uréia não foi diferente entre os grupos estudados do 

início da infusão até a convulsão (Tabela 24). Esses dados indicam que durante 

esse período a quantidade de amônia na corrente circulatória para ser depurada era 

superior a capacidade do ciclo da uréia, não diferenciando nem mesmo os animais 

mais resistentes à intoxicação, em especial o grupo A. Em outras palavras, existiu 

uma sobrecarga de amônia na corrente para ser depurada, ultrapassando os limites 

biológicos desse ciclo. Contudo, quando os grupos que receberam uréia 



124

previamente foram ajuntados nesse período detectou-se uma certa vantagem (p < 

0,04) na capacidade de desintoxicação comparada com o grupo controle (Tabela 

24), o que indica de uma certa forma a eficiência do ciclo após a ingestão prévia de 

uréia na dieta.

Quando a mesma tabela é avaliada detalhadamente (Tabela 24) constata-se 

que durante a convulsão até a 1ª h, quando foi interrompida a infusão de cloreto de 

amônio, embora continuasse a persistirem altos teores de amônio na corrente 

circulatória (Tabela 10) os animais que receberam uréia previamente passaram a 

eliminar muito mais uréia e amônio pela urina (Tabela 24) indicando uma melhor 

eficiência do ciclo da uréia. Nas próximas duas horas seguintes, embora esses 

grupos continuassem a ter um crescente grau de desintoxicação, o grupo controle 

apresentou um numérico incremento na excreção de uréia e amônia, se equiparando 

aos demais tratamentos, ocorrendo o mesmo no computo global (Tabela 24). Isto 

demonstra um menor grau de eficiência de desintoxicação e um retardo de resposta 

no grupo controle. É importante frisar que Ortolani e Antonelli (2004) relataram em 

bovinos que, usualmente, o tempo decorrido desde a ingestão de altas quantidades 

de uréia na dieta até a morte pode variar entre uma a duas horas, indicando a 

desvantagem de animais que nunca receberam uréia em desintoxicar tamanhas 

quantidades de amônia em tão curto espaço de tempo. 

Bovinos dos grupos ABCD eliminaram maior percentagem de uréia em 

relação que foi injetado de amônio, que o grupo controle; individualmente os grupos 

A e D foram superiores ao controle sendo que este último excretou numericamente 

menores quantidades que B e C (Tabela 23). Em horas posteriores, embora todos os 

grupos exibissem maiores valores que o controle, não existiu diferença entre os 

tratamentos. Esses resultados indicam que no momento mais crítico da intoxicação, 
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ou seja, logo em seguida à convulsão, quando em condições naturais a maioria dos 

animais sucumbe, o ciclo de uréia dos garrotes que tinham sido alimentados 

previamente com uréia se apresentava significativamente mais ativo. Este resultado 

indica claramente que a hipótese da existência de manutenção da atividade das 

enzimas do ciclo da uréia é preservada, mesmo após um mês de ausência de 

oferecimento de substratos dietéticos ricos em nitrogênio não-protéico, que 

servissem de estímulo para este ciclo. Assim, demonstra-se que o ciclo da uréia 

mesmo sem estar plenamente mobilizado pelo intervalo de 30 dias (Grupo D) atua 

de forma bastante satisfatória. Em outras palavras, o grande interregno de ausência 

de recebimento de uréia não impediu que este ciclo tivesse uma “memória” o que o 

mantivesse em atividade.

Esta “memória” foi muito discutida no início da década de 70, gerando muito 

controvérsia entre os autores, devidamente revisados no trabalho de Froslie (1977).  

Em nenhum desses trabalhos, os animais foram submetidos a um intervalo tão longo 

de ausência de ingestão de uréia e em seguida colocados em prova em uma 

condição tão desafiante como no presente experimento, sendo infundido com altas 

doses de cloreto de amônio até o surgimento de convulsão. Mesmo assim, os 

supracitados resultados indicaram que não existiu uma diferença muito grande do 

ponto de vista bioquímico e clínico entre os quatro grupos, mas sim uma diferença 

marcante deles com os do grupo O, já que três dos cinco bovinos deste último grupo 

exigiram um intensivo tratamento ao término do experimento, para reverter as 

conseqüências da intoxicação por amônia.

Todos estes resultados colocam em xeque a afirmação absoluta e lacônica de 

Huber (1978) que “é necessária a re-adaptação dietética à uréia, após três a cinco 

dias de abstinência deste substrato”.  Devido à notoriedade desse cientista tal 
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recomendação foi aceita como um axioma, sem qualquer questionamento ou citação 

bibliográfica que embasasse tal normatização. Assim, uma quantidade muito grande 

de manuais de uso de uréia, escrito pelos fabricantes e técnicos em nutrição, 

repetem com exaustão tal recomendação.

Rastreando a literatura a busca de informação que pudesse servir de norte 

para a afirmação de Huber (1978), deparou-se com o trabalho desenvolvido por 

Davis e Roberts (1959), que constataram em dois bovinos alimentados com uréia 

por 26 dias e posteriormente privados deste substrato por três dias, que num novo 

oferecimento súbito de uréia precipitou o aparecimento de sintomas indicat Davis e 

Roberts ivos de intoxicação por amônia, inclusive com morte de um dos animais. 

Contudo, deve-se ressaltar que estes animais receberam ao término do primeiro 

período de adaptação uma dieta contendo 5,5% de uréia, dividida em duas tomadas, 

e no novo período de oferecimento 4,0% de uréia fornecido subitamente, após 

deixar os animais em jejum por 12 horas. Ressalta-se que tal quantidade de uréia 

oferecida por Davis e Roberts (1959) está extremamente acima de 1% da matéria 

seca classicamente recomendada (FROSLIE, 1977; HUBER, 1978). Segundo 

Chalupa et al. (1970), dietas muito ricas em nitrogênio não-protéico podem diminuir a 

atividade de certas enzimas do ciclo de uréia (carbamil fosfatosintetase, ornitina 

transcarbamilase e arginase), sem contudo provocar  a intoxicação em ovinos não 

adaptados. Assim acredita-se que os bovinos utilizados por Davis e Roberts (1959), 

pelo fato de receberem gradativamente a uréia no primeiro período e em duas

tomadas não apresentaram quadro de intoxicação, contudo poderia ter provocado 

uma diminuição da atividade das enzimas do ciclo de uréia por alguns dias. Já na 

readaptação, após três dias sem o NNP dietético, a quantidade de uréia oferecida 

apesar de ser proporcionalmente menor (4%) foi ofertada toda de uma só vez,
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somado ainda a jejum alimentar de 12 horas, que eleva o pH ruminal e facilita a 

absorção de amônia, caracterizando um quadro altamente favorável para o 

desencadeamento da intoxicação. Desta forma, pode presumir que as condições 

experimentais a que esses animais foram submetidos são completamente anômalas 

às tradicionalmente empregadas no manejo. Esta possível má interpretação dos 

resultados de Davis e Roberts (1959) e o “desconhecimento” (não foi citado por 

Huber (1978), ou desatenção na leitura do trabalho de Chalupa et al. (1970) não 

possibilitaram a Huber (1978) prescrever uma norma precisa e aplicável.

Todos animais do presente experimento que receberam uréia e depois foram 

submetidos à abstinência e em seguida infundidos com altas quantidades de amônia 

resistiram “bravamente” à intoxicação e sem exigir tratamento médico 

desintoxicaram adequadamente os elevados teores de amônia. Certamente, se 

estes mesmos animais fossem submetidos ao recebimento de uma dose usual de 

final de adaptação contendo uréia na quantidade de 1% da MS não teriam quaisquer 

problemas de intoxicação. A guisa de comparação, Antonelli (2003), ofereceu esta 

supracitada dose para bovinos que nunca tinham recebido uréia e que tinham sido 

alimentados com dieta contendo 9% de PB não apresentaram quaisquer sintomas 

indicativos de intoxicação por amônia, só passando a ter este quadro com dose 

superior a 2,2 % da MS.

Assim, pode-se recomendar aos criadores e técnicos a não necessidade de 

readaptação de bovinos à uréia, com até um mês de abstinência. Esta 

recomendação tem uma grande implicação operacional, evitando com que seja 

implementado um antieconômico e complexo manejo de readaptação nutricional, 

que provoca a confecção de mais duas dietas, contendo diferentes quantidades de 

uréia, e que obriga que os animais recebam por 14 dias dietas com quantidades 
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inferiores de nitrogênio, que resultará num ganho de peso menor, assim como numa 

menos adequada conversão alimentar.
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7 CONCLUSÕES 

 Os presentes resultados permitiram obter as seguintes conclusões:  

 Os bovinos que receberam uréia dietética continuamente por 21 dias e foram 

ou não mantidos em abstinência deste nutriente por diferentes períodos de tempo 

(grupos A,B,C e D) após serem intoxicados por cloreto de amônio apresentaram as 

seguintes condições em relação ao grupo controle:

 - necessitaram de maior volume de cloreto de amônio para provocar o quadro 

convulsivo.

 - Com exceção do grupo C, manifestaram um quadro clínico mais brando, se 

recuperando em menor espaço de tempo e não requerendo tratamento médico ao 

término do experimento, assim como tiveram menor concentração de lactato-L no 

sangue, após o período convulsivo.

 - Diminuíram percentualmente os teores de amônia sangüínea, em relação ao 

injetado, mais rapidamente no intervalo de tempo entre o 20º min até a 1ª hora pós-

convulsão.

 - Excretaram maior volume de urina e quantidades de amônio e de uréia pela 

urina durante o período mais crítico da intoxicação, ou seja, da convulsão ate a 1ª 

hora posterior, depurando mais eficazmente a amônia da corrente sangüínea.

 A maior resistência à intoxicação por amônia dos animais dos grupos A,B,C e 

D em relação ao controle pode ser explicada pelos seguintes motivos:

 - Mesmo com um período de abstinência de 30 dias após a adaptação prévia 

à uréia dietética, estes animais apresentaram uma maior atividade hepática do ciclo 
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da uréia, desintoxicando mais efetivamente a amônia à uréia e indicando existir uma 

“memória” que mantém esse ciclo adequadamente em funcionamento.

 - A uréia produzida em maior quantidade no fígado foi excretada pela urina, 

exercendo um efeito diurético, o qual estimulou um aumento no volume urinário.

 - A eliminação de maior volume urinário incrementou a excreção de maior 

quantidade de amônio pela urina.

Conclui-se, finalmente, que pode ser oferecida uréia dietética em quantidades 

recomendadas a bovinos já adaptados, para animais que foram previamente 

alimentados com este nutriente e que permaneceram até 30 dias em abstinência, 

desta fonte de nitrogênio não-protéico, sem risco aparente de intoxicação, 

contrariando as recomendações de Huber (1978) que serviram de base para muitos 

manuais técnicos vigentes sobre este assunto.
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