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O timpanismo espumoso (TE) caracteriza-se por uma doença onde ocorre 
aumento da tensão superficial do conteúdo ruminal, que faz com que as bolhas 
de gás presentes na espuma, sejam impossibilitadas de ser eliminadas. Este 
evento pode ocorrer por vários motivos, como por exemplo aumento do 
consumo de plantas leguminosas. Os sinais clínicos englobam distenção 
abdominal no flanco esquerdo, devido a localização do rúmen e alterações na 
quantidade de saliva produzida. Pesquisas in vivo e in vitro tem sido 
desenvolvidas para entender as características da planta e fatores microbianos 
do animal. Este trabalho tem por objetivos determinar o efeito do uso de 
aditivos na dinâmica da produção de espuma in vitro e quantificar a influência 
dos aditivos nas características do rúmen, dinâmica das bolhas e dilatação em 
novilhos com pastoreio de trigo de inverno. Foram utilizados oito animais de 
corte, da raça Hereford x Angus x Brangus, distribuídos em 3 tratamentos, (2) 
controle, (2) Monensina, (2) Taninos Condensados-TC, (2) Poloxaleno. 
Coletou-se amostras da pastagem de trigo para avaliar a composição química 
das forragens e fluído ruminal para quantificar a produção de proteína 
microbiana e protozoários. Foi mensurada a produção de gás in vitro e metano 
e produção de espuma. Avaliou-se o escore de dilatação ruminal. Os 
resultados demonstraram que o TE está associado a frações de proteínas na 
dieta e baixo pH ruminal e sugerem que o potencial crítico de dilatação ruminal 
pode ocorrer após duas horas do consumo de forragens. Monensina e TC são 
mais eficazes para diminuir a produção de gás e metano. Poloxaleno e TC 
reduziram a força de espuma, sugerindo que seus usos da dieta podem reduzir 
os riscos de espuma e TE. 
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