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RESUMO 

 
O capim braquiária, com ampla distribuição geográfica no Brasil, vem sendo apontado como 
causa de fotossensibilização e do aparecimento de macrófagos espumosos no fígado e 
linfonodos hepáticos e mesentéricos de ruminantes. Foram relatadas perdas de peso na ordem 
de 2,52% em bovinos com fotossensibilização hepatógena subclínica e estimou-se que mais 
de R$ 100.000 em perdas anuais por lesões hepáticas em apenas um frigorífico fosse 
decorrente do consumo de Brachiaria spp. O objetivo deste estudo foi correlacionar a 
extensão do parênquima hepático contendo macrófagos espumosos com o peso de carcaça 
quente dos bovinos. As carcaças dos bovinos, com idade entre 20 a 36 meses, foram pesadas e 
distribuídas em dois grupos: Grupo 1 (247,15 a 275,39 kg) e Grupo 2 (312,72 a 343,48 kg). 
Os fígados dos bovinos foram pesados e amostras do lobo direito coletadas para análise 
histopatológica. As áreas do parênquima hepático contendo macrófagos espumosos hepáticos 
foram mensuradas utilizando-se o programa ImageJ®. A análise estatística dos parâmetros 
(peso do fígado, peso da carcaça quente e área comprometida do tecido hepático) foi realizada 
de forma quantitativa, calculando a média, desvio padrão e coeficiente de variação. Esses 
dados foram analisados quanto à normalidade e homogeneidade das variâncias, por meio dos 
testes de Kolmogorov-Smirnov e Bartlett. Como as variáveis foram homogêneas e tiveram 
uma distribuição normal, foram avaliadas pelo teste paramétrico de análise de variâncias. A 
correlação das variáveis foi realizada pela correlação de Spearman. O grau de significância 
adotado foi de 5% e todas as análises descritivas foram realizadas pelo programa EXCEL e os 
testes estatísticos pelo programa R. Os bovinos sob pastejo de Brachiaria spp. apresentaram 
lesões hepáticas caracterizadas por degeneração, necrose, presença de infiltrados 
inflamatórios de intensidade leve e pequena área do tecido hepático contendo macrófagos 
espumosos. Não houve influência da área comprometida do parênquima hepático contendo 
macrófagos espumosos com o peso de carcaça quente dos bovinos. 
 
Palavras-chave: estereologia, fotossensibilização, histopatologia. 
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ABSTRACT 

 

The Brachiaria grass, with broad geographic distribution in Brazil, has been shown to cause 
photosensitization and appearance of foamy macrophages in the liver and liver and mesenteric 
lymph nodes of ruminants. Weight loss of 2.52% in cattle with subclinical hepatogenous 
photosensitization was documented and it is estimated that in one year in a single 
slaughterhouse more than R$ 100,000 in annual losses are caused by liver damage resulting 
from consumption of Brachiaria spp. The aim of this study was to corelate the extent of liver 
parenchyma containing foamy macrophages with hot carcass weight of cattle. Carcasses of 
cattle aged 20-36 months were weighed and divided into two groups: Group 1 (544.87-607.13 
pounds) and Group 2 (689.42-757.24 pounds) The livers of bovines were weighed and 
samples of the right lobe were collected for histopathologic analysis. The areas of hepatic 
parenchyma containing foamy macrophages were measured using the ImageJ® program. 
Statistical analysis of the parameters (liver weight, hot carcass weights and affected area of 
liver tissue) was performed quantitatively, by calculating the mean, standard deviation and 
coefficient of variation. These data were analyzed for normality and homogeneity of 
variances, through the Kolmogorov-Smirnov and Bartlett tests. As the variables were 
homogeneous and had a normal distribution were evaluated by parametric test analysis of 
variance. The correlation of variables was performed by Spearman test. The significance level 
was set at 5% and all descriptive analyzes were performed by  EXCEL program and statistical 
tests by the software R. Cattle grazing Brachiaria spp. presented hepatic lesions characterized 
by degeneration, necrosis, presence of mild inflammatory infiltrates and small area of hepatic 
tissue containing foamy macrophages. There was no influence of the affected area of the 
hepatic parenchyma containing foamy macrophages with hot carcass weight of cattle. 
 

Keywords: histopathology, photosensitization, stereology 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO 1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 

1. INTRODUÇÃO 

  

O capim Brachiaria spp. está distribuído em países da Ásia, África, América do 

Sul e Central, participando da dieta e promovendo o crescimento de ruminantes pela sua 

composição1. O Brasil, na década de 70, para obter uma melhor eficiência no uso do solo, 

substituiu aos poucos a pastagem nativa por pastagem cultivada desse gênero, devido a maior 

disponibilidade, melhor qualidade, menor preço de sementes no comércio e por propiciar um 

pastejo precoce2. Somava-se isso a velocidade de crescimento e baixa exigência quanto a 

fertilidade dos solos do Brasil Central3. 

A partir da década de 80, regiões do Nordeste e o Centro-Oeste brasileiro 

aumentaram em mais de 200% a taxa de lotação (cabeças/hectare), mesmo assim, a 

produtividade em arrobas/hectare/ano ainda permanecia baixa. Dessa década em diante 

observou-se que as áreas de pastagens plantadas superavam as naturais4. Em 2006, o censo 

agropecuário do IBGE divulgou que o Brasil continha 172,3 milhões de hectares de pastagens 

entre naturais e plantadas4 para ocupação com bovinos, possuindo alta capacidade e 

competitividade de produção se avaliados os custos de produção5, 6.  

Em 2015, o rebanho bovino brasileiro foi considerado o segundo maior do 

mundo; o maior produtor de carne (9.425.000 toneladas); o terceiro maior exportador de 

carne; o quinto maior em produção de leite e o terceiro maior em quantidade de animais 

leiteiros7. Porém, o país possuía baixa eficiência, por possuir uma taxa de abate pequena 

(20%)8, quando comparada a países como os EUA (34%)9, a Austrália (31%)10 e a Nova 

Zelândia (42%)11. 

Melhorias na qualidade da pastagem e aumento da capacidade de suporte refletem 

em maior eficiência animal6, 12. Em 2016, aproximadamente 50% do total de pastagens 

brasileiras plantadas ou naturais (100 milhões de hectares) foram consideradas degradadas6 e, 

dos 12,5 milhões de hectares de área de pastagem plantada no cerrado do Brasil Central, 24% 

apresentavam algum estágio de degradação13. Esse cenário diminuiu a produtividade da 

pecuária nacional6. Essa queda (carne, lã ou leite) foi relatada também diante de enfermidades 

subclínicas envolvidas como perda econômica direta das plantas toxicas14.  

O capim Brachiaria spp. foi relatado como planta hepatotóxica por inúmeros 

autores1, 15. Sua toxicidade causou surtos de fotossensibilização hepatógena (FH) em 
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ruminantes no Brasil15. Além disso, induziu lesões no fígado caracterizadas por fibrose, que 

foi responsável por 1,09% das causas de condenação dessa peça em frigoríficos16. Estudos 

relataram que a ocorrência dessa patologia foi subestimada e tenha sido a provável causa de 

perdas econômicas, como retardo no desenvolvimento, baixo ganho de peso e produção de 

leite 17, 18. 

Entre as prováveis causas da toxicidade, elencavam-se a esporidesmina produzida 

pelo fungo Pithomyces chartarum19 e as saponinas/sapogeninas esteroidais, destacando-se a 

protodioscina20-24 e a diosgenina1, 25. Percebeu-se maior concentração de saponinas na fase 

mais jovem da gramínea, diferentemente dos esporos do fungo, em que as concentrações 

foram maiores no estágio de senescência24.     

Mesmo com ausência de esporidesmina, houve relatos de FH, implicando novas 

pesquisas com saponinas26, 27. A protodioscina foi descrita em Brachiaria e Andropogon28. 

Esta foi mensurada, sendo relatada a presença de sinais clínicos por alguns autores18, 21, 29 e a 

ausência destes por outros em animais após sua ingestão20. 

Os principais sinais clínicos relatados foram icterícia18 e fotossensibilidade, 

porém, em situações de exposição prolongada, percebeu-se hemoglobinúria, edema e sinais 

nervosos1. Nos animais afetados ocorreu aumento dos níveis de AST (aspartato 

aminotransferase), GGT (gamaglutamil transferase)1, 21, 30, 31 e GLDH (glutamato 

desidrogenase)30. O GGT é um biomarcador de lesão hepática e juntamente com os valores de 

colesterol sérico, foram percebidos com aumento nos seus valores em provas bioquímicas em 

bovinos de um estudo com transcriptômica hepática. Além disso, perceberam-se 

apresentações de expressões gênicas para diferenciação e migração de monócitos, estresse 

oxidativo e apoptose celular32. 

Na necropsia percebeu-se fígado aumentado, firme e ictérico, além de edema 

subcutâneo e icterícia1. Já na histopatologia hepática foram descritos hiperplasia de ducto 

biliar, colangite e necrose periacinar1.  

Foram observados acúmulos de macrófagos com citoplasmas espumosos em 

órgãos como fígado, baço, linfonodos hepáticos e mesentéricos21, 22, 33, 34 desde 197635, ano de 

implantação dessa gramínea como pastagem principal para bovinos no país15, 33, 34, 36, 37. A 

presença deles também foi relatada em células do miocárdio38 e na artéria ilíaca39, 

comprometendo também outros ruminantes21, 40.  

Alguns pesquisadores relataram o aparecimento de ME em bovinos após 150 dias 

de ingestão desse capim35, mas também foi observada após 30 dias de pastejo41. O aumento 

do número dessas células em animais sob pastejo de Brachiaria spp. foi correlacionado ao 
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menor peso vivo dos animais, ainda assim,  não foi evidenciado ainda a relação entre o último 

e a área ocupada por essas células, já que elas possuem tamanhos diferentes 15, 30, 42. A 

exemplo cita-se a célula de Touton (célula gigante com diversos núcleos e citoplasma 

espumoso) que ocupa grande área no parênquima hepático, semelhante ao que vários ME 

individualmente ocupam43. Essas áreas do parênquima hepático podem ser substituídas pelos 

aglomerados de ME, interferindo dessa maneira no metabolismo regular do fígado30. 

Como os ME variam em tamanho, a leitura da área ocupada por estes no 

parênquima torna-se mais eficiente e precisa44.  A histomorfometria, por meio do programa 

ImageJ®, proporciona uma análise mais objetiva frente a subjetividade dos métodos 

tradicionais45.  

As degradações das pastagens acrescidas aos inferiores ganhos de pesos e taxas de 

abates limitam o Brasil a competir com países mais eficientes e estruturados frente a um 

mercado globalizado. Nesse intuito, estudos que compreendam a relação do ME com o peso 

de carcaça quente dos animais torna-se necessário visando à melhoria da eficiência brasileira 

de produção de carnes. 
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2.  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 
2.1. Fotossensibilização e os relatos dos macrófagos espumosos em animais de produção 
 

Em 1976 foram descritos surtos de FH em ovinos e bovinos no estado do Mato 

Grosso. Os animais jovens foram os mais acometidos, e em bovinos a idade de maior 

ocorrência situava-se entre oito a 12 meses. Andar cambaleante, enrugamento das orelhas, 

perda de pelos nas partes mais finas do couro, inchaço, erosões e necroses na barbela 

acompanhadas por emagrecimento e morte foram os sinais mais relatados nessa categoria. 

Esses sinais, percebidos em mais de 15% do rebanho quando em pasto de B. decumbens, 

permitiram concluir aos pesquisadores maiores susceptibilidades da espécie ovina frente à 

bovina quando criadas simultaneamente. O dobro da frequência em bovinos foi encontrado na 

espécie ovina, sendo na última descritos sinais clínicos como inchaço da cabeça, orelhas 

avermelhadas e pele necrosada na parte anterior nasal e nas orelhas em animais de todas as 

idades. Os fígados de ambas as espécies na necropsia demonstraram-se ictéricos. Na 

histopatologia, perceberam-se infiltração de ductos biliares, presença de células de Kupffer, 

infiltrados inflamatórios no espaço porta, colangiohepatite e fibrose incipiente46.  

Em 1992 um estudo revelou moderada fibroplasia portal e proliferação de ducto 

biliar em fígado de ovinos machos com idade entre 2,5 a 3,5 meses oito dias após a 

intoxicação experimental por esporidesmina47.  

Em decorrência de vários surtos no Brasil, no ano de 1993, o curso dessa 

patologia foi catalogado em subclínica (elevação de GGT sérica e presença histológica de 

colangiohepatite) e clínica, esta última dividido em aguda, crônica moderada e crônica grave. 

Os sinais (inapetência, inquietação, edema e aumento de sensibilidade na orelha com posterior 

necrose, pelo arrepiado, prurido e sacudir da cabeça) apareceram logo após a intoxicação. O 

tempo para aparecimento dos sinais, a gravidade, a duração e o tempo para cura espontânea 

definiram o tipo da forma clínica. Na forma crônica grave foi comum, além dos sinais 

descritos, o edema submandibular e de barbela associado à anemia, desidratação, icterícia e 

feridas exsudativas pelo corpo. As propriedades visitadas nesses surtos apresentaram esporos 

de P. chartarum, quantificados entre 87.000 a 251.000 por grama de pastagem48.  

Em 1994 foram descritas colangiohepatite, necrose e proliferação de ducto biliar 

após biopsia hepática de bovinos de sete a 30 meses de idade mantidos em local com 81.000 a 

251.000 esporos de P. chartarum por grama de pastagem. Essas alterações estavam presentes 

somente nos animais que apresentaram a forma clínica em alguma fase da vida19.  
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Em 1996, após a ocorrência de dois surtos em ovinos no estado de Mato Grosso 

do Sul, foram descritos nos exames histopatológicos a presença de infiltrados inflamatórios 

próximos à tríade portal, proliferação de ductos biliares e a presença de células com 

citoplasma espumoso e núcleos periféricos. De acordo com os autores essas células não 

haviam sido citadas pela literatura consultada na época. Foram descritos também a presença 

de cristais semelhantes a colesterol no lúmen de alguns canalículos biliares e fibrose 

periportal. Constataram nas pastagens a presença de 30 culturas de P. chartarum e somente 

uma demonstrou ser produtora de esporidesmina. Os autores consideraram a possibilidade das 

intoxicações ocorrerem por outra causa e criticaram os estudos que avaliaram somente a 

quantidade de esporos em detrimento da presença de esporidesmina49.  

Os estudos até então direcionavam os pesquisadores a acreditarem que os surtos 

de FH poderiam ser decorrentes da esporidesmina, toxina produzida pelo fungo P. chartarum, 

já que inúmeros trabalhos apontavam-na como causadora da intoxicação em ovinos na Nova 

Zelândia50. Realizada no ano de 1998 em países da América Latina e Oceania, uma pesquisa 

avaliou a quantidade de esporos do fungo P. chartarum e a produção de esporidesmina. A 

coleta de amostras em pastagens de dois estados brasileiros aos quais a FH fora descrita, 

somente um entre 51 isolados do fungo foi capaz de produzir a toxina. Todas as amostras 

continham quantidades abaixo de 5.500 esporos por grama de pastagem51.   

Em 1998 foi descrito um relato de caso de FH em caprinos e demonstrada a 

presença de cristais refringentes no interior dos ductos biliares. Este achado foi semelhante 

aos descritos na intoxicação por saponinas presentes em outras plantas em ovinos e bovinos, o 

qual foi vinculado. Nesse relato foi constatada a presença de colangiohepatite, necrose e 

degeneração, mas não a de macrófagos com citoplasma espumoso52.  

Nesse mesmo ano, avaliando peças oriundas de frigorífico no estado do Mato 

Grosso, pesquisadores perceberam que bovinos sob pastejo de Brachiaria e aparentemente 

saudáveis, mesmo apresentando a normalidade dos órgãos na macroscopia, podiam conter 

lesões histopatológicas em linfonodos hepáticos, mesentéricos e no fígado. As alterações 

descritas foram necrose e hemorragia nos linfonodos, que foram associadas à presença dos 

macrófagos com citoplasma espumoso. No fígado essas células foram observadas por todo 

parênquima, de forma irregular e formando nódulos ao redor da veia terminal hepática. Os 

macrófagos foram relatados principalmente nos linfonodos, o que possibilitou associá-los a 

absorção entero-hepática de substâncias presentes nos alimentos e ao carreamento destas aos 

linfonodos pelo sistema linfático33.  
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Com o intuito de estabelecer uma relação etiológica e cronológica foram 

examinados cortes histológicos do fígado de bovinos afetados por enfermidades variadas na 

Embrapa Sanidade Animal de Seropédica, Rio de Janeiro. Observaram-se lâminas produzidas 

entre os anos de 1970 a 1991, com tipos de pastagens conhecidas e concluíram existir relação 

entre os ME e a ingestão de B. decumbens var. australiana. O estudo cronológico pode inferir 

que a presença dos ME ocorreu a partir de 1976, período de introdução dessa variedade em 

solo brasileiro35.  

Constatou-se que 64% dos bovinos de ambos os sexos apresentavam intoxicação 

subclínica por esporidesmina, caracterizada ao exame histopatológico por colangiohepatite, 

presença de infiltrado inflamatório no espaço porta, proliferação de ductos biliares e o 

acúmulo de ME30. A perda de peso fora citada em bovinos em pastejo de Brachiaria spp. em 

estudos anteriores48, mas foi a partir de 1999 que uma pesquisa revelou a correlação negativa 

entre os pesos vivos e o número de ME no fígado. Nesta pesquisa elucidou-se que as lesões 

hepáticas ocorreram de forma uniforme em todo parênquima hepático e que a biopsia de um 

lobo do fígado poderia ser representativa de todo órgão30.  

Extratos fracionados de B. decumbens, no ano de 2001, foram administrados a 

ovinos e causaram no fígado destes colangite multifocal na tríade portal, infiltrados 

inflamatórios e proliferação de ductos biliares, nos quais foi constatada a presença de cristais. 

Os extratos tiveram identificação positiva para saponinas esteroidais e níveis inferiores aos 

detectáveis de esporos de P. chartarum53. O mesmo grupo de pesquisadores, ao avaliarem os 

ovinos sob pastejo e por um período acima de 150 dias, relataram além desses achados a 

presença de ME a qual foi elencada sugestivamente em virtude da fagocitose dos hepatócitos 

necrosados54.  

A melhoria na identificação dos ME por meio da técnica de lectino histoquímica, 

utilizando-se lectina PNA, demonstrou-se bastante promissora55. Essa técnica utiliza-se da 

ligação entre a proteína presente na lectina com o carboidrato presente na superfície ou no 

interior das células avaliadas. Por meio dela, constatou-se 91% de ME em bovinos nelores 

enviados ao abate, além de perceber que essas células apresentavam-se não só em 

aglomerados como também isoladas, o que era dificilmente reconhecido com a utilização de 

outras colorações34. 

Em 2006 foi relatado FH em 40 equinos no estado do Pará. Esses animais estavam 

em pasto de B. humidicola e apresentaram sinais clínicos como: avermelhamento e 

espessamento da pele com perda de pelos nas áreas despigmentadas de membros e face, além 

de exsudação de líquido citrino que coagulava e formava crostas. Na histopatologia os 
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hepatócitos estavam tumefeitos, havia algumas áreas de necrose, proliferação de ductos 

biliares, fibrose e somente em um animal havia acumulado de macrófagos semelhantes aos 

descritos como espumosos56.  

Nesse ano o estudo post mortem de bovinos provenientes de matadouros com 

inspeção federal dos estados de São Paulo e Goiás demonstrou que as principais 

características, incriminadas pela ingestão das saponinas esteroidais presentes na Brachiaria 

spp., foram fígados com aspecto leitoso (ou características de esteatose). As lesões 

histopatológicas reconhecidas foram a aglomeração de ME, fibrose e hiperplasia de ductos 

biliares57.  

As saponinas esteroidais foram encontradas nas seguintes espécies de Brachiaria: 

B. decumbens, B. humidicola, B. brizantha e B. ruziziensis. Elas contêm uma ou várias 

cadeias de açúcares em seu núcleo que estão associadas a deposição de materiais cristaloides 

no sistema biliar, fotossensibilização e colangiohepatite. Esses cristais causam inflamação e 

obstrução do sistema biliar, além de necrose e hepatite, e são derivados da ligação entre os 

íons de cálcio com açúcares das sapogeninas diosgenina e iamogenina, produtos do processo 

de hidrólise das saponinas esteroidais58.  

As maiores quantidades de saponina foram percebidas durante a estação 

chuvosa21, 23, 29, 59. Ao avaliarem as fases de vida do capim B. decumbens, entretanto, algumas 

divergências apareceram. Brum et al23., Saturnino et al.60 e Mustafa et al29. perceberam 

maiores concentrações na fase de queda das sementes enquanto Santos Júnior na fase de 

brotação59. Já em B. brizantha, a concentração foi maior na época seca61. Concluiu-se que a B. 

decumbens apresenta maior toxicidade do que a B. brizantha36.  

Apesar da constante associação entre presença dos ME nos bovinos e o pastejo de 

Brachiaria spp., relatou-se essas células em 55% dos animais sob pastejo de Andropogon 

gayanus, outro tipo de gramínea que também contém saponinas esteroidais. Ainda assim, 

perceberam em 100% dos animais sob Brachiaria spp. A contagem do número dessas células 

em bovinos sob pastejo de Brachiaria spp. foi o dobro da encontrada para A. gayanus 42. 

Em 2010, percebeu-se que transferência de fluido ruminal de ovinos já adaptados 

ao B. brizantha a ovinos que nunca tiveram contato com a gramínea tornava os animais mais 

resistentes à intoxicação61. Da mesma maneira, percebeu-se que os animais que eram oriundos 

de rebanhos com contato prévio com B. brizantha não apresentavam sinais clínicos 

toxicidade62. 

Relataram-se FH em búfalos sob pastejo de B. brizantha63. Avaliaram-se a 

intoxicação por Brachiaria spp. em búfalos e bovinos e percebeu-se ME em ambas espécies, 
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com lesões mais acentuadas em animais com maior tempo de pastejo sob a gramínea. Outra 

consideração importante foi o fato dos búfalos apresentarem uma resiliência frente a 

intoxicação, apresentando alterações hepáticas sem expressar sinais clínicos64.  

 

2.2.  O macrófago 
 

Os predecessores dos macrófagos são os monócitos, tipos celulares altamente 

móveis que têm origem na medula óssea 65. Após retirar-se do sangue em direção ao tecido 

conjuntivo de alguns órgãos convertem-se em macrófagos, podendo ainda alterar sua forma 

segundo estado funcional e localização66. Eles são encontrados em diversos tecidos 

periféricos e órgãos linfóides65. 

Os macrófagos são considerados células responsáveis pela defesa do organismo67, 

variam entre 10-50μm de diâmetro, fagocitam neutrófilos, hemácias, lipídios, restos celulares, 

materiais estranhos e alguns microrganismos44. Eles facilitam a resposta imunitária, 

apresentando antígenos, secretam diversas substâncias para aumentar a defesa celular e 

removem restos celulares formados nos processos involutivos fisiológicos66. Quando se 

combinam formam células gigantes, visando aumentar a área superficial de fagocitose44.  

Em qualquer sítio de lesão celular ou inflamatória, resultantes da fagocitose do 

colesterol das membranas destruídas, podem ser encontrados os ME68. Na FH, os ME foram 

observados em grupos de até 50 células, medindo até 70 μm cada e, quando observadas sós, 

algumas continham cristais em seu interior. Esses cristais são formados a partir da ligação dos 

glicuronídeos, estruturas originadas da hidrólise da saponina e posterior conjugação ao ácido 

glicurônico, aos íons de cálcio 15.  

Em bovinos sob consumo de Brachiaria spp., a distribuição dos ME ocorre na 

totalidade do parênquima hepático de forma irregular, concentrando e formando nódulos em 

torno da veia terminal hepática. Nos linfonodos, além da presença dos ME, costumeiramente 

notam-se áreas de hemorragia e necrose. O fato, em alguns casos, de estar presente somente 

no fígado, linfonodos hepáticos e mesentéricos de bovinos viabilizou a hipótese de relacioná-

los a absorção entero-hepática33, 34.  

A elucidação do processo de digestão de lipídios torna-se necessário para 

compreender a causa provável da formação do ME. Esse transcurso no duodeno inicia-se com 

a ação dos ácidos biliares e da lipase pancreática, convertendo os lipídios em mono e 

diglicerídios, ácidos graxos e colesterol.65, 66 Os lipídios menores são absorvidos e 

ressintetizados nos enterócitos, sendo conduzidos do intestino para circulação geral. Os ácidos 
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graxos de cadeia curta e os gliceróis (minoria dos produtos de digestão lipídica), por sua vez, 

avançam do sistema porta para o fígado. Para o transporte dos triglicerídeos (moléculas 

maiores), ocorre um revestimento dos mesmos por fosfolipídios e proteínas para instituírem 

os quilomícrons, que seguem pela circulação linfática65.  

A circulação linfática do intestino delgado inicia-se pelas placas de Peyer, que são 

um agrupamento linfóide disperso na túnica mucosa. Através das células M dessas placas 

ingressam antígenos e quilomícrons, sendo os primeiros capturados por macrófagos e 

suscitando assim uma resposta imune. O excesso de quilomícrons é envolvido nas vias de 

estresse do retículo endoplasmático do macrófago69 e na acumulação de lipídios pelos 

mesmos70. O material antigênico decorrente de mecanismos imunes pode ser combinado ou 

revestido por substâncias como anticorpos e complementos65. 

As células M são células epiteliais que recobrem os nódulos linfáticos das placas 

de Peyer ao longo do tubo digestivo. Este contém linfócitos, plasmócitos secretores de 

antígeno e macrófagos. A lâmina própria do intestino delgado é formada por tecido 

conjuntivo frouxo, fibras nervosas, musculares e vasos sanguíneos e linfáticos66. 

No circuito dos vasos linfáticos encontram-se os linfonodos, estruturas 

encapsuladas altamente organizadas. Uma de suas funções é a filtração de substâncias, como 

partículas e microrganismos da linfa pela atuação fagocitária do macrófago, impedindo que 

elas alcancem à circulação geral65.  

Os linfonodos contêm três tipos celulares; as células linfóides (linfócitos), as 

células acessórias imunológicas (macrófagos) e as células do estroma. O aspecto do linfonodo 

assemelha-se a um feijão. A parte externa e mais celularizada é intitulada de córtex e a central 

e parcamente celularizada denominada medula65.  

A linfa adentra o linfonodo pelo córtex e deixa o mesmo pela zona medular. Os 

linfócitos que ingressam pelos linfonodos mesentéricos podem representar até 30% da 

universalidade dos linfócitos do organismo, diferentemente do restante dos linfonodos, em 

que esse número é inferior a 10%. Os linfonodos mesentéricos recebem entre 30-50% dos 

linfócitos por meio dos vasos linfáticos aferentes provenientes da parede intestinal. Os 

macrófagos estão presentes na rede reticular (fibras de sustentação por todo o linfonodo), 

sendo seu maior agrupamento na região cortical. Eles engolfam partículas, antígenos solúveis 

e outros fragmentos da linfa aferente. No córtex mais profundo (zona paracortical) são 

detectados macrófagos com citoplasma repleto de lipídios65. 

O desfecho do trajeto dos vasos linfáticos são os ductos torácico e linfático, que 

adentram para o sistema venoso. Os quilomícrons, no interior dos capilares sanguíneos do 
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tecido adiposo, são degradados por meio da lipólise das lipoproteínas realizada pelas células 

endoteliais66. Essa degradação é realizada pela enzima lipoproteína lipase, sucedendo a perda 

de alguns triacilgliceróis e resultando em quilomícrons remanescentes69. Estes, por sua vez, 

são tomados por macrófagos induzindo a acumulação de colesterol e ácidos graxos. 

Finalmente, são removidos da circulação pelo fígado71.  

Sugere-se que no fígado de bovino, a enzima lipase ácida lisossomal seja inibida e 

ocorra o acúmulo de ésteres de colesterol e triglicerídios55. Suspeita-se que a esporidesmina, 

quando não conjugada no fígado e liberada junto à bile, cause toxidez por liberar radicais 

livres19. Os radicais livres, que também podem ser resultados da biotransformação da 

sapogeninas diosgenina e seus metabólitos, são capazes de promover a peroxidação lipídica e 

consequente danos à membrana, podendo causar a morte celular. O padrão de distribuição 

periacinar de necrose, resultante da degradação do retículo endoplasmático liso, é uma 

resposta a peroxidação lipídica1.  

Sob o ponto de vista histológico, o núcleo de seu predecessor monócito tem 

formato de ferradura65. Por sua vez, o núcleo do macrófago é ovóide e em forma de rim66. Já 

os ME são observados na coloração HE como grandes células, levemente basofílicas, de 

aparência espumosa e com citoplasma abundante, em sua maioria multinucleadas, com os 

limites nucleares imprecisos e com os núcleos na periferia42.  

Eles são negativos na coloração ácido periódico de Schiff (PAS) e Oil red, porém, 

apresentam citoplasma levemente amarelado na hematoxilina-eosina (HE) e fracamente 

azulado na azul de Prússia quando associados a focos de necrose com hemorragia33. Pela 

técnica de lectino-histoquímica foi demonstrada alta afinidade dos ME das células de 

linfonodos e do fígado com a lectina Arachis hypogaea agglutinin (PNA), um tipo de proteína 

que se liga reversivelmente a resíduos de carboidratos 55, 72. 

 
2.3.  Fígado 
 

O fígado nos bovinos encontra-se deslocado a direita do plano mediano em 

contato com a parede abdominal (da extremidade ventral da sétima até a última costela), de 

modo que o lobo direito é dorsal e o esquerdo ventral. A lobação é mais notória em caprinos e 

ovinos que em bovinos, sendo nas espécies anteriores mais visíveis os lobos esquerdo, direito, 

quadrado e caudado. Sua face diafragmática situa-se em contato com as duas ou três últimas 

costelas e a face visceral, côncava, é chamada de porta do fígado por ser entrada tanto da 

artéria hepática quanto da veia porta73. O seu peso é, em média, de 4,5 a 5,5 quilos73-75, 
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variando seu desenvolvimento de acordo com o maior metabolismo de uma massa corporal 

superior75.  

Quando visto como glândula o fígado é subdividido em ácinos, que são centrados 

nos ramos distributivos dos vasos das áreas portais. A zona um (ou centroacinar) está mais 

próxima ao suprimento de sangue e recebe primeiro o oxigênio. A zona três (ou periacinar) é 

a mais afastada do suprimento de sangue, próxima a veia terminal hepática. A zona dois (ou 

mediozonal) localiza-se entre as zonas um e três76, 77. A zona um exibe funções como 

gliconeogênese e reprodução celular, a zona três predomina a lipogênese, a formação de 

pigmentos e os processos de biotransformação e na zona dois concentra-se a enzima álcool 

desidrogenase e o citocromo p-45078. 

A célula do parênquima hepático é responsável pela síntese proteica (albumina, 

lipoproteína, protombina e fibrinogênio), secreção da bile (10% do total da bile), acúmulo de 

metabólitos, metabolismo, desintoxicação e neutralização. Ela apresenta entre um a dois 

núcleos arredondados, com um a dois nucléolos evidentes. As organelas mais evidentes são os 

retículos endoplasmáticos; o rugoso é responsável por formar corpos basófilos da microscopia 

clássica, o liso pelos processos de oxidação, metilação e conjugação necessária para a 

inativação ou desintoxicação de algumas substâncias antes de serem secretadas66. 

Quando se agrupam em placas interligadas os hepatócitos assumem a forma 

hexagonal de lóbulos hepáticos. Na periferia dos lóbulos existem os espaços porta, cada qual 

constituído de um ramo da artéria hepática, um ducto biliar, vasos linfáticos e um ramo da 

veia porta. Pela última, circula o sangue proveniente do trato digestivo, pâncreas e baço, 

ramificando-se em pequenas vênulas portais que circulam na periferia do lóbulo e 

desembocam nos capilares sinusóides. Estes convergem para o centro do lóbulo formando a 

veia terminal hepática66. O fígado recebe 70% do sangue pela veia porta e o restante pela 

artéria hepática65. 

A artéria hepática ramifica-se em arteríolas interlobulares irrigando as estruturas 

do espaço porta ou desembocando nos sinusóides, originando uma mistura de sangues arterial 

e venoso portal. O sangue com oxigênio flui da periferia para o centro do lóbulo, explicando 

as alterações das células em casos de hipóxia66 

No tecido hepático o macrófago recebe o nome de célula de Kupffer65. A 

circulação advém por meio de vasos aferentes (veia porta e artéria hepática) e vasos eferentes 

(veias hepáticas). O sangue percorre os sinusóides e desloca-se até o centro do lóbulo 

hepático, deixando o órgão pela veia hepática. Assim sendo, as células periféricas são as 

primeiras a receber o oxigênio, os nutrientes e as eventuais substâncias tóxicas66 
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2.4. Perdas econômicas 
 

No Brasil existe dificuldade em estimar perdas por morte ocasionadas por plantas 

tóxicas devido a carência de dados. Entretanto, dados de diferentes regiões demonstram que 

entre 7,4% a 15,83% das mortalidades seja decorrente de plantas tóxicas79. O Brachiaria é 

uma das plantas consideradas tóxicas e de maior abrangência no país. As perdas econômicas 

são indiretas (como a adoção de medidas de controle das plantas, gastos com tratamentos de 

animais intoxicados) e diretas (mortes, diminuição dos índices produtivos, etc)14.  

As lesões histopatológias muitas vezes não determinam sinais clínicos tampouco 

alterações macroscópicas, porém afetam o funcionamento do órgão causando baixo ganho de 

peso30, 42. Fagliari et al. perceberam perdas de peso na ordem de 2,52%, 28,01% e 39,28% 

para os bovinos com FH nas formas subclínica, crônica moderada e crônica grave, e com 

maior prevalência no bioma do cerrado80.  

Da mesma forma, ao analisar fígados de bovinos dos estados brasileiros do Pará, 

Minas Gerais, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul (biomas da Amazônia, Mata Atlântica e 

Cerrado), Araujo percebeu que o estado do Mato Grosso do Sul era o local onde as alterações 

hepáticas foram mais frequentes 81. Notou-se também que as lesões, a exemplo da fibrose 

periportal, eram quase que exclusivamente de animais oriundos de pasto de Brachiaria. Em 

2015, estimou-se que mais de R$ 100.000 em perdas anuais ocorriam em apenas uma unidade 

frigorífica causada por lesões hepáticas (como fibrose associada a agregados de ME) causadas 

pela ingestão de Brachiaria spp.16.  

Por sua vez, ao avaliarem o sistema de produção, percebeu-se que essas células 

são mais frequentes em animais em regime extensivo em detrimento do semi-intensivo e 

intensivo82. Concluiu-se que os fígados bovinos destinados ao consumo humano sem 

apresentar alterações macroscópicas apresentavam os ME, e que essas alterações poderiam 

acarretar impactos econômicos como os elencados anteriormente81. 

 
2.5.  Alterações patológicas 
 

Avaliando-se o fígado de ruminantes sob pastejo de Brachiaria spp. constatou-se 

que em bovinos os ME localizavam-se principalmente na região periacinar, acompanhada 

pela mediozonal e centroacinar, supostamente por serem limítrofes às veias terminais42, 83. Do 

mesmo modo, essas descobertas foram semelhantes as encontradas em bubalinos64. Em 
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ovinos, antagonicamente, a presença dessas células ocorreu principalmente na região hepática 

centroacinar22.   

Quando observados nos linfonodos mesentéricos dos bovinos a distribuição dos 

ME foi apurada principalmente nas zonas cortical, seguidas da paracortical e medular42. O 

inverso ocorreu em bubalinos, em que os linfonodos mesentéricos e os hepáticos exibiram 

concentrações maiores na região medular ao invés da cortical64. Constataram inclusive a 

presença de ME somente em linfonodos mesentéricos, em detrimento de outras estruturas 

como fígado e linfonodos hepáticos64.  

Os achados retratados ocorreram em países nos quais existe a gramínea do gênero 

Brachiaria spp., a exemplo da Colômbia84. Foram encontrados em 67,57%30 e em 91%34 dos 

fígados dos bovinos que pastejavam essa gramínea e em 55% de bovinos que pastejavam A. 

gayanus, ambos em regime extensivo, assinalando a necessidade de reavaliar a presença dos 

ME com a ingestão de Brachiaria spp42. Quando avaliadas as diferenças entre regimes 

intensivo, semi-intensivo e extensivo, foi relatado a presença dos ME no fígado dos bovinos 

em 30,7%, 45,3% e 46,7%, respectivamente82.  

 Lesões decorrentes da infiltração de ME, como tumefação, necrose e fibrose 

centroacinar, determinam ganho de peso inferior nos animais64. Estudo com bovinos 

alimentados com Brachiaria spp. demonstrou aglomerados de ME no fígado, formando 

células gigantes, multinucleadas e distribuídas aleatoriamente no parênquima34. Essas células, 

percebidas isoladas ou em grandes aglomerados, causaram reação inflamatória granulomatosa 

zonal42. Os granulomas (lesões inflamatórias nodulares) são formados por células com essas 

características circundando a matéria estranha44.  

Em alguns casos foi possível associar o acúmulo de ME a focos de necrose com 

hemorragias intensas. Lesões em estruturas como fígado, linfonodos hepáticos e mesentéricos, 

foram percebidas em alguns animais clinicamente hígidos33, 76. Nesses linfonodos, o acúmulo 

de ME foi superior ao detectado no parênquima hepático33.  

Estes eram multinucleados na maioria das vezes e dispostos entre os centros 

linfóides na forma de linhas paralelas. Na submucosa do intestino também foram notados. 

Esses achados histológicos eram facilmente observados nos linfonodos, seguidos do fígado e 

submucosa do intestino. A presença dos ME na submucosa foi associada a uma possível má 

absorção de nutrientes34.  
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3. OBJETIVOS 

 

O presente estudo averiguou a interferência dos ME hepáticos no peso de carcaça 

quente de bovinos mantidos em pasto de Brachiaria spp. Os objetivos específicos foram: 

§ Registrar o peso de carcaça quente e o peso do fígado dos bovinos no frigorifico 

§ Identificar e classificar as lesões histopatológicas no fígado sugestivas de FH 

§ Mensurar a quantidade de células e a área comprometida por ME no parênquima 

hepático de bovinos 

§ Correlacionar o percentual da área comprometida do tecido hepático com o peso do 

fígado e com o peso de carcaça quente dos bovinos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

4. REFERÊNCIAS 

 

1. Assumaidaee AAM, Mustapha NM. Toxicity of Signal Grass (Brachiaria Decumbens) 
:a Review Article. JAMR. 2012;2:18-39. 

2. Comastri Filho JA. Pastagens nativas e cultivadas no Pantanal Mato-Grossense. 
Corumbá, MS: Embrapa Pantanal; 1984. 

3. Karia CT, Duarte JB, Araújo ACG. Desenvolvimento de cultivares do gênero 
Brachiaria (trin.) Griseb no Brasil. Planaltina DF: EMBRAPA; 2006. 

4. Dias-Filho MB. Diagnóstico das Pastagens no Brasil. Belém: Embrapa Amazônia 
Oriental; 2014. p. 36. 

5. Agroanalysis - A revista de agronegócios da FGV São Paulo, SP2008 [26/03/2015]. 
Available from: http://www.agroanalysis.com.br/especiais_detalhe.php?idEspecial=34. 

6. Dias-Filho MB. Uso de pastagens para a produção de bovinos de corte no Brasil: 
passado, presente e futuro. In: Oriental EA, editor. Belém, PA: Embrapa Amazônia Oriental; 
2016. p. 42. 

7. USDA. Production, Supply and Distribution Online: United States Department of 
Agriculture;  [16/03/2016]. Available from: http://apps.fas.usda.gov/psdonline/. 

8. USDA. Brazil Livestock and Products Semi-annual Report 2015: United States 
Department of Agriculture;  [16/03/2016]. Available from: 
http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Livestock%20and%20Products%2
0Semi-annual_Brasilia_Brazil_3-6-2015.pdf. 

9. USDA. Livestock Slaughter  [16/03/2016]. Available from: 
http://usda.mannlib.cornell.edu/usda/current/Catt/Catt-01-29-2016.pdf. 

10. USDA. Australia Livestock and Products Annual 2015  [16/03/2016]. Available from: 
http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Livestock%20and%20Products%2
0Annual_Canberra_Australia_9-18-2015.pdf. 

11. USDA. New Zealand Cattle and Beef Report 2015  [16/03/2016]. Available from: 
http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Livestock%20and%20Products%2
0Annual_Wellington_New%20Zealand_8-25-2015.pdf. 

12. Barcellos AO, Ramos AKB, Vilela L, Martha Junior GB. Sustentabilidade da 
produção animal baseada em pastagens consorciadas e no emprego de leguminosas 
exclusivas, na forma de banco de proteína, nos trópicos brasileiros. R Bras Zootec. 
2008;37:51-67. 

13. Andrade RG, Teixeira AHC, Leivas JF, Silva GBS, Nogueira SF, Victoria DC, et al., 
editors. Indicativo de pastagens plantadas em processo de degradação no bioma Cerrado. 
Anais XVII Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto - SBSR; 2015; João Pessoa-PB: 
Embrapa Monitoramento por Satélite - CNPM/EMBRAPA. 

14. Haraguchi M. Plantas tóxicas de interesse na pecuária. Biológico. 2003;65(1/2):37-9. 

http://www.agroanalysis.com.br/especiais_detalhe.php?idEspecial=34
http://apps.fas.usda.gov/psdonline/
http://gain.fas.usda.gov/Recent GAIN Publications/Livestock and Products Semi-annual_Brasilia_Brazil_3-6-2015.pdf
http://gain.fas.usda.gov/Recent GAIN Publications/Livestock and Products Semi-annual_Brasilia_Brazil_3-6-2015.pdf
http://usda.mannlib.cornell.edu/usda/current/Catt/Catt-01-29-2016.pdf
http://gain.fas.usda.gov/Recent GAIN Publications/Livestock and Products Annual_Canberra_Australia_9-18-2015.pdf
http://gain.fas.usda.gov/Recent GAIN Publications/Livestock and Products Annual_Canberra_Australia_9-18-2015.pdf
http://gain.fas.usda.gov/Recent GAIN Publications/Livestock and Products Annual_Wellington_New Zealand_8-25-2015.pdf
http://gain.fas.usda.gov/Recent GAIN Publications/Livestock and Products Annual_Wellington_New Zealand_8-25-2015.pdf


16 
 

15. Riet-Correa B, Castro MB, de Lemos RAA, Riet-Correa G, Mustafa V, Riet-Correa F. 
Brachiaria spp. poisoning of ruminants in Brazil. Pesq Vet Bras. 2011;31(3):183-92. 

16. Faccin TC, Brumatti RC, Lima SC, Madureira RC, Fernandes CES, Kommers GD, et 
al. Perdas econômicas pela condenação em matadouro frigorífico de fígados de bovino por 
fibrose causada por ingestão de Braquiaria spp. Pesq Vet Bras. 2015;35(6):547-51. 

17. Brum KB. Papel das saponinas e do Pithomyces chartarum como agentes 
hepatotóxicos para ruminantes em sistema de pastejo [Tese]. Goiânia: Universidade Federal 
de Goiás; 2006. 

18. Faccin TC, Riet-Correa F, Rodrigues ACS, Melo GKA, Silva JA, Ferreira R, et al. 
Poisoning by Brachiaria brizantha in flocks of naïve and experienced sheep. Toxicon. 
2014;82:1-8. 

19. Alessi AC, Fagliari JJ, Okuda HT, Passipieri M. Intoxicação natural de bovinos pela 
micotoxina esporidesmina. 4 - Lesões hepáticas. Arq Bras Med Vet Zoot. 1994:319-28. 

20. Moreira CN, Banys VL, Silva Pinto A, Franco LAdS, Haragushi M, Fioravanti MCS. 
Bovinos alimentados com capim Brachiaria e Andropogon: desempenho, avaliação da 
quantidade de esporos do fungo Pithomyces chartarum e teor de saponina nas pastagens. 
Ciênc Anim Bras. 2009;10(1):184-94. 

21. Oliveira CHS, Barbosa JD, Oliveira CMC, Bastianetto E, Melo MM, Haraguchi M, et 
al. Hepatic photosensitization in buffaloes intoxicated by Brachiaria decumbens in Minas 
Gerais state, Brazil. Toxicon. 2013;73:121-9. 

22. Brum KB, Haraguchi M, Ricardo AAL, Riet-Correa F, Fioravanti MCS. Crystal-
associated cholangiopathy in sheep grazing Brachiaria decumbens containing the saponin 
protodioscin. Pesq Vet Bras. 2007;27(1):39-42. 

23. Brum KB, Haraguchi M, Garutti MB, Nóbrega FN, Rosa B, Fioravanti MCS. Steroidal 
saponin concentrations in Brachiaria decumbens and B. brizantha at different developmental 
stages. Cienc Rural. 2009;39(1):279-81. 

24. Lima FG. Fatores que interferem nas concentrações de saponinas em Brachiarias e 
intoxicação experimental em bovinos. Goiânia, GO: Universidade Federal de Goiás; 2012. 

25. Pires VS, Taketa ATC, Gosmann G, Schenkel EP. Saponins and Sapogenins from 
Brachiaria decumbens Stapf. J Braz Chem Soc. 2002;13(2):135-9. 

26. Meagher LP, Wilkins AL, Miles CO, Collin RG, Fagliari JJ. Hepatogenous 
photosensitization of ruminants by Brachiaria decumbens and Panicum dichotomiflorum in 
the absence of sporidesmin: lithogenic saponins may be responsible. Vet Hum Toxicol. 
1996;38(4):271-4. 

27. Mendonça FS, Camargo LM, Freitas SH, Dória RGS, Baratella-Evêncio L, Evêncio 
NJ. Clinical and pathological aspects of ovine hepatic photosensitization outbreak 
by Brachiaria decumbens (Gramineae) ingestion at Mato Grosso state. Ciênc anim bras. 
2008;9(4):1034-41. 



17 
 

28. Gracindo CV, Louvandini H, Riet-Correa F, Ferreira MB, de Castro MB. Performance 
of sheep grazing in pastures of Brachiaria decumbens, Brachiaria brizantha, Panicum 
maximum, and Andropogon gayanus with different protodioscin concentrations. Trop Anim 
Health Prod. 2014;46(5):733-7. 

29. Mustafa VS, Moscardini ARC, Borges JRJ, Reckziegel GC, Riet-Correa F, Castro 
MB. Brachiaria spp. poisoning in sheep in Central Brazil. Pesq Vet Bras. 2012;32(12):1272-
80. 

30. Fioravanti MCS. Incidência, avaliações clínica, laboratorial e anatomopatológica da 
intoxicação subclínica por esporidesmina em bovinos [Tese]. Botucatu: Universidade 
Estadual Paulista; 1999. 

31. Fagliari JJ, Kuchembuck MRG, Okuda HT, Curi PR. Estudo de alguns constituintes 
sanguíneos intoxicados naturalmente pela micotoxina esporidesmina. Arq Bras Med Vet Zoot. 
1994:457-75. 

32. Alexandre PA, Kogelman LJA, Santana MHA, Passarelli D, Pulz LH, Fantinato-Neto 
P, et al. Liver transcriptomic networks reveal main biological processes associated with feed 
efficiency in beef cattle. BMC Genomics. 2015;16(1):1-13. 

33. Driemeier D, de Barros SS, Peixoto PV, Tokarnia CH, Dobereiner J, Brito MD. 
Histologic, histochemical and ultrastructural study of livers and lymph nodes with foamy 
macrophages (foam cells). Pesq Vet Bras. 1998;18(1):29-34. 

34. Gomar MS. Características das células espumosas no fígado, linfonodos mesentéricos 
e intestino de bovinos associados ao consumo de Brachiaria ssp. [Dissertação]: Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul.  Faculdade de Veterinária.; 2002. 

35. Driemeier D, Dobereiner J, Peixoto PV, Brito MF. Relationship between foamy 
macrophages in the liver of cattle and the ingestion of Brachiaria spp. Pesq Vet Bras. 
1999;19(2):79-83. 

36. Souza RIC, Riet-Correa F, Brum KB, Fernandes CE, Barbosa-Ferreira M, de Lemos 
RAA. Brachiaria spp. poisoning in cattle in Mato Grosso do Sul, Brazil. Pesq Vet Bras. 
2010;30(12):1036-42. 

37. Furlan FH, Colodel EM, Lemos RAA, Castro MB, Mendonça FS, Riet-Correa F. 
Poisonous plants affecting cattle in central-western Brazil. IJPPR. 2012;2:1-13. 

38. Santos JW, Wafae N, Beletti ME. Myocardial bridge associated with cardiovascular 
injuries in bovines adult of Canchim race. Arq Bras Cardiol. 2012;98(1):22-9. 

39. França LHG, Pereira AH, Perini SC, Aveline CC, Argenta R, Mollerke RO, et al. 
Atherogenesis in swine iliac artery with homocystinemia induced by methionine ingestion. J 
vasc bras. 2006;5(1):11-6. 

40. Carollo V, Di Giancamillo A, Vitari F, Schneider R, Domeneghini C. 
Immunohistochemical Aspects of Ito and Kupffer Cells in the Liver of Domesticated and 
Wild Ruminants. Open J Vet Med. 2012;02(03):129-36. 



18 
 

41. Torres MB, Coelho KI. Foamy macrophages in the liver of cattle fed Brachiaria 
brizantha hay. Vet Hum Toxicol. 2003;45(3):163-4. 

42. Moreira CN, Morais M, Garcia EC, Cabral Neto S, Araújo EG, Fioravanti MCS. 
Bovinos alimentados com Brachiaria spp e Andropogon gayanus: Alterações histológicas de 
fígado e linfonodos. Ciênc anim bras. 2009;10:206-18. 

43. Costa GL. Avaliação clínica, laboratorial e produtiva de bovinos confinados e 
alimentados com feno de Brachiaria sp. e suplementados com antioxidantes. Goiânia: 
Universidade Federal de Goiás; 2014. 

44. Banks WJ. Histologia veterinária aplicada. 2 ed. Sao Paulo: Manole; 1992. 629 p. 

45. Pires GM, Poel JVD, Batista LV, Marques JRT, editors. Arquitetura para um Sistema 
de Diagnóstico Auxiliado por Computador. Anais do X Congresso Brasileiro de Informática 
em Saúde; 2006; Florianópolis. 

46. Dobereiner J, Tokarnia CH, Monteiro MCC, Cruz LCH, Carvalho EG, Primo AT. 
Intoxicação de bovinos e ovinos em pasto de Brachiaria decumbens contaminados por 
Pithomyces chartarum. Pesq agropec bras. 1976;11:87-94. 

47. Flåøyen A, Smith BL. Parenchymal injury and biliary obstruction in relation to 
photosensitization in sporidesmin-intoxicated lambs. Vet Res Commun 1992;16:337-44. 

48. Fagliari JJ, Passiperi M, Kuchembuck MRG, Curi PR. Intoxicação natural de bovinos 
pela micotoxina esporidesmina II Aspectos clinicos. Arq Bras Med Vet Zoot. 1993;45(3):275-
82. 

49. Lemos RAA, Ferreira LCL, Silva SM, Nakazato L, Salvador SC. Fotossensibilização e 
colangiopatia associada a cristais em ovinos em pastagem com Brachiaria decumbens. Ciênc 
Rural. 1996;26(1):109-13. 

50. Low SG. Signal Grass (Brachiaria decumbens) Toxicity in Grazing Ruminants. 
Agriculture. 2015;5:971-90. 

51. Collin RG, Odiozola E, Towers NR. Sporidesmin production by Pithomyces 
chartarum isolates from Australia, Brazil, New Zealand and Uruguay. Mycol Res. 
1998;102(2):163-6. 

52. Lemos RAA, Nakazato L, Herrero Júnior GO, Silveira AC, Porfírio LC. 
Fotossensibilização e colangiopatia associada a cristais em caprinos mantigos sob pastagens 
de Brachiaria decumbens no Mato Grosso do Sul. Ciênc Rural. 1998;28(3):507-10. 

53. Cruz C, Driemeier D, Pires VS, Schenkel EP. Experimentally induced 
cholangiohepatopathy by dosing sheep with fractionated extracts from Brachiaria decumbens. 
J Vet Diagn Invet. 2001;13:170-2. 

54. Driemeier D, Colodel EM, Seitz AL, Barros SS, Cruz CEF. Study of experimentally 
induced lesions in sheep by grazing Brachiaria decumbens Toxicon. 2002;40:1027-31. 



19 
 

55. Gomar MS, Driemeier D, Colodel EM, Gimeno EJ. Lectin histochemistry of foam 
cells in tissues of cattle grazing Brachiaria spp. J Vet Med A Physiol Pathol Clin Med. 
2005;52(1):18-21. 

56. Barbosa JD, Oliveira CMC, Tokarnia CH, Peixoto PV. Hepatogenous 
photosensitization in horses caused by Brachiaria humidicola (Gramineae) in the State of 
Pará. Pesq Vet Bras. 2006;26(3):147-53. 

57. Costa RFR, Demarque RC, Santos IF, Verardino H, Almeida LAM, Amoril JG, et al. 
Aspectos histológicos das lesões hepatotóxicas no exame post mortem de bovinos. R Bras Ci 
Vet. 2006;13(3):147-50. 

58. Santos JCA, Riet-Correa F, Simões SVD, Barros CSL. Patogênese, sinais clínicos e 
patologia das doenças causadas por plantas hepatotóxicas em ruminantes e eqüinos no Brasil. 
PesqVet Bras. 2008;28:1-14. 

59. Santos Júnior HL. Estudo da toxicidade de diferentes estágios de crescimento da 
Brachiaria decumbens em ovinos [Dissertação]. Brasília, DF: Universidade de Brasília; 2008. 

60. Saturnino KC, Mariani TM, Barbosa-Ferreira M, Brum KB, Fernandes CES, Lemos 
RAA. Intoxicação experimental por Brachiaria decumbens em ovinos confinados. Pesq Vet 
Bras. 2010;30(3):195-202. 

61. Albernaz TT, Silveira JAS, Silva NS, Oliveira CHS, Reis ASB, Oliveira CMC, et al. 
Photosensitization of sheep kept on Brachiaria brizantha pasture in the state of Pará. Pesq 
Vet Bras. 2010;30(9):741-48. 

62. Gracindo CV. Avaliação do desempenho e da toxicidade em ovinos mantidos em 
pastagens de Brachiaria decumbens, Brachiaria brizantha, Panicum maximum var Aires e 
Andropogon gayanus var Planaltina [Dissertação]. Brasília, DF: Universidade de Brasília; 
2010. 

63. Minervino AHH, Barrêto Júnior RA, Rodrigues FAML, Ferreira RNF, Reis LF, 
Headley SA, et al. Hepatogenous photosensitization associated with liver cooper 
accumulation in buffalos. Res Vet Sci. 2010;88:519-22. 

64. Riet-Correa B, Riet-Correa F, de Oliveira CA, Duarte VC, Riet-Correa G. Histologic 
lesions in livers and lymph nodes in buffalo (Bubalus bubalis) grazing in Brachiaria spp. 
pastures. Pesq Vet Bras. 2010;30(9):705-11. 

65. Young B, Lowe JS, Stevens A, Heath JW. Wheater Histologia Funcional: texto e atlas 
em cores. 5 ed. Rio de Janeiro: Elsevier Brasil; 2007. 436 p. 

66. Junqueira LC, Carneiro J. Histologia básica. 10 ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan; 2008. 488 p. 

67. Li AC, Glass CK. The macrophage foam cell as a target for therapeutic intervention. 
Nature Medicine. 2002;8(11):1235-42. 

68. Kumar V, Abbas AK, Aster JC. Robbins & Cotran Pathologic Basis of Disease. 9 ed. 
Canada: Elsevier Saunders; 2010. 1472 p. 



20 
 

69. Bird L. Macrophages: Preventing lipid overload. Nat Rev Immunol. 2011;11(2):73. 

70. Yao S, Miao C, Tian H, Sang H, Yang N, Jiao P, et al. Endoplasmic reticulum stress 
promotes macrophage-derived foam cell formation by up-regulating cluster of differentiation 
36 (CD36) expression. J Biol Chem. 2014;289(7):23. 

71. Botham KM, Moore EH, De Pascale C, Bejta F. The induction of macrophage foam 
cell formation by chylomicron remnants. Biochem Soc Trans. 2007;35(Pt 3):454-8. 

72. Costa SZR, Nespoli PB, Bezerra Júnior PS, Nogueira VA, Driemeier D, Boabaid FM, 
et al. Avaliação lectino-histoquímica de fígado e rim de ovinos com fotossensibilização 
causada por Brachiaria decumbens. Pesq Vet Bras. 2013;33(8):955-62. 

73. Getty R, Sisson S, Grossman JD. Anatomia dos Animais Domésticos. 5 ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan; 1981. 580 p. 

74. Ledic IL, Tonhati H, Fernandes LdO. Rendimento integral de bovinos após abate. 
Ciênc agrotec. 2000;24(1):272-7. 

75. Vaz FN, Restle J, Pádua JT, Fonseca CA, Pascoal LL, Severo MM. Componentes não 
carcaça de bovinos nelore abatidos com diferentes pesos. Cienc anim bras. 2015;16(3):313-
23. 

76. Santos RL, Alessi AC. Patologia Veterinária. São Paulo: Roca; 2011. 892 p. 

77. Rappaport AM. The microcirculatory hepatic unit. Microvasc Res. 1973;6(2):212-28. 

78. Bogliolo L, Brasileiro Filho G. Patologia. 7 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 
2006. 1243 p. 

79. Pessoa C, Medeiros R, Riet-Correa F. Economic impact, epidemiology and control 
poisonous plants in Brazil. Pesquisa Veterinaria Brasileira. 2013;33(6):752-8. 

80. Fagliari JJ, Oliveira JA, Kuchembuck MRG, Curi PR. Intoxicação natural de bovinos 
pela micotoxina esporidesmina III Desenvolvimento ponderal de bovinos intoxicados. Arq 
Bras Med Vet Zoot. 1993;45(3):283-9. 

81. Araújo RR. Avaliação histopatológica do fígado de bovinos mantidos em pastagens de 
Brachiaria spp. provenientes de abatedouros no Brasil [Dissertação]. Brasília, DF: 
Universidade de Brasília; 2016. 

82. Almeida ACO. Anatomo-histopatologia de fígados bovinos: relação entre as lesões e 
os sistemas de produção [Dissertação]. Jaboticabal, SP: Universidade Estadual Paulista; 2016. 

83. Morais M, Carvalho TFd, Costa TdN, Pinto AS, Fioravanti MCS, Sandrini CNM. 
Avaliação histopatológica do fígado de bovinos alimentados com diferentes tipos de capins.  
Conpeex; Goiânia, GO: Universidade Federal de Goiás; 2006. 

84. Caicedo JA, Ospina JC, Chaves CA, Peña C, Lozano MC, Doncel B. Hepatic lesions 
in cattle grazing on Brachiaria decumbens in Mesetas, Meta (colombia). Rev Med Vet Zoot. 
2012;59(2):102-8. 



1 
 

CAPÍTULO 2 – AVALIAÇÃO DOS MACRÓFAGOS ESPUMOSOS HEPÁTICOS E DO 
PESO DE CARCAÇA QUENTE DE BOVINOS CRIADOS EXTENSIVAMENTE EM 
PASTO DE BRACHIARIA SPP. 
 
Redigido de acordo com as normas da Pesquisa Veterinária Brasileira (ANEXO I) 
 

Avaliação dos macrófagos espumosos hepáticos e do peso de carcaça quente de bovinos criados 
extensivamente em Brachiaria spp.1 

 
ABSTRACT.-. [Evaluation of liver foamy macrophages and the hot carcass weight of cattle created 
extensively in Brachiaria spp.] Avaliação dos macrófagos espumosos hepáticos e do peso de carcaça quente de 
bovinos criados extensivamente em Brachiaria spp. Pesquisa Veterinária Brasileira. Escola de Veterinária e 
Zootecnia, Universidade Federal de Goiás, Avenida Esperança s/n, Campus Samambaia, Goiânia,GO 74690-900, 
Brazil. E-mail: brunogoias@hotmail.com 
 

Liver and intestines are responsible for altering food intake contributing to  feed efficiency.  Brachiaria 
grass has a large geographic distribution in Brazil and it has been shown to cause hepatogenous 
photosensitization and  foamy macrophages to appear in the liver and mesenteric lymph nodes of ruminants. 
Weight loss of 2.52% in cattle with subclinical hepatogenous photosensitization was documented and it is 
estimated that in one year in a single slaughterhouse more than R$ 100,000 in annual losses are caused by liver 
damage resulting from consumption of Brachiaria spp.. The aim of this study was to correlate the extent of liver 
parenchyma containing foamy macrophages with hot carcass weight of cattle. Carcasses of cattle aged 20-36 
months were weighed and divided into two groups: Group 1 (544.87-607.13 pounds) and Group 2 (689.42-
757.24 pounds). The livers of bovines were weighed and samples of the right lobe were collected for 
histopathologic analysis. The areas of hepatic parenchyma containing foamy macrophages were measured using 
the ImageJ® program. Statistical analysis of the parameters (liver weight, hot carcass weight, and affected area 
of liver tissue) was performed quantitatively, by calculating the mean, standard deviation and coefficient of 
variation. These data were analyzed for normality and homogeneity of variances, through the Kolmogorov-
Smirnov and Bartlett tests. As the variables were homogeneous and had a normal distribution, they were 
evaluated by parametric test analysis of variance. The correlation of variables was performed by Spearman test. 
The significance level was set at 5% and all descriptive analyzes were performed by  EXCEL program and 
statistical tests by the software R. Cattle grazing Brachiaria spp. presented hepatic lesions characterized by 
degeneration, necrosis, and presence of mild inflammatory infiltrates and small area of hepatic tissue containing 
foamy macrophages. There was no influence of the affected area of the hepatic parenchyma containing foamy 
macrophages with hot carcass weight of cattle. 
 
INDEX TERMS: Brachiaria, foamy macrophages, stereology 
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RESUMO.- O fígado e o intestino são responsáveis por alterarem a ingestão de alimentos contribuindo na 
eficiência alimentar. O capim braquiária tem ampla distribuição geográfica no Brasil e vem sendo apontado como 
causa de fotossensibilização hepatógena e aparecimento de macrófagos espumosos no fígado e linfonodos 
hepáticos e mesentéricos de ruminantes. Perdas de peso de 2,52% em bovinos com fotossensibilização 
hepatógena subclínica foram registradas e estimou-se por ano que, em apenas um frigorífico, mais de R$ 100.000 
em perdas anuais são causadas por lesões hepáticas decorrentes do consumo de Brachiaria spp.. O objetivo deste 
estudo foi relacionar a extensão do parênquima hepático contendo macrófagos espumosos com o peso de 
carcaça quente dos bovinos. As carcaças dos bovinos, com idade entre 20 a 36 meses, foram pesadas e 
distribuídas em dois grupos: Grupo 1 (247,15 a 275,39 kg) e Grupo 2 (312,72 a 343,48 kg). Os fígados dos 
bovinos foram pesados e amostras do lobo direito coletadas para análise histopatológica. As áreas do 
parênquima hepático contendo macrófagos espumosos hepáticos foram mensuradas utilizando-se o programa 
ImageJ®. A análise estatística dos parâmetros (peso do fígado, pesos da carcaça quentes e área comprometida do 
tecido hepático) foi realizada de forma quantitativa, calculando a média, desvio padrão e coeficiente de variação. 
Esses dados foram analisados quanto à normalidade e homogeneidade das variâncias, por meio dos testes de 
Kolmogorov-Smirnov e Bartlett. Como as variáveis foram homogêneas e tiveram uma distribuição normal, foram 
avaliadas pelo teste paramétrico de análise de variâncias. A correlação das variáveis foi realizada pelo teste de 
Spearman. O grau de significância adotado foi de 5% e todas as análises descritivas foram realizadas pelo 
programa EXCEL e os testes estatísticos pelo programa R. Os bovinos sob pastejo de Brachiaria spp. 
apresentaram lesões hepáticas caracterizadas por degeneração, necrose e presença de infiltrados inflamatórios 
de intensidade leve e pequena área do tecido hepático contendo macrófagos espumosos. Não houve influência da 
área comprometida do parênquima hepático contendo macrófagos espumosos com o peso da carcaça quente dos 
bovinos. 
 
TERMOS DE INDEXAÇÃO: Brachiaria, estereologia, macrófagos espumosos 
 
INTRODUÇÃO 
 

Melhorias na qualidade da pastagem e aumento da capacidade de suporte refletem em maior eficiência 
animal(Barcellos et al. 2008; Dias-Filho 2016). Em 2016, aproximadamente 50% do total de pastagens 
brasileiras plantadas ou naturais (100 milhões de hectares) foram consideradas degradadas(Dias-Filho 2016) e, 
dos 12,5 milhões de hectares de área de pastagem plantada no cerrado do Brasil central, 24% apresentavam 
algum estágio de degradação(Andrade et al. 2015). Esse cenário diminuiu a produtividade da pecuária 
nacional(Dias-Filho 2016).  

O capim Brachiaria spp. substituiu aos poucos as pastagens naturais, porém foi relatado como planta 
hepatotóxica por inúmeros autores (Riet-Correa et al. 2011; Assumaidaee e Mustapha 2012). Sua toxicidade 
causou surtos de fotossensibilização hepatógena em ruminantes no Brasil (Riet-Correa et al. 2011), além disso, 
induziu lesões no fígado caracterizadas por fibrose, que foi responsável por 1,09% das causas de condenação 
dessa peça em frigoríficos (Faccin et al. 2015). Estudos relataram que a ocorrência dessa patologia foi 
subestimada e ela foi a provável causa de perdas econômicas, como retardo no desenvolvimento, baixo ganho de 
peso e produção de leite (Brum 2006; Faccin et al. 2014). 

Foram observados acúmulos de macrófagos com citoplasmas espumosos em órgãos como fígado, baço, 
linfonodos hepáticos e mesentéricos(Driemeier et al. 1998; Gomar 2002; Brum et al. 2007; Oliveira et al. 2013) 
desde 1976(Driemeier et al. 1999), ano de implantação dessa gramínea como pastagem principal para bovinos 
no país(Driemeier et al. 1998; Gomar 2002; Souza et al. 2010; Riet-Correa et al. 2011; Furlan et al. 2012). A 
presença deles também foi relatada em células do miocárdio(Santos et al. 2012) e na artéria ilíaca(França et al. 
2006), comprometendo também outros ruminantes(Carollo et al. 2012; Oliveira et al. 2013).  

Alguns pesquisadores relataram o aparecimento dessas células em bovinos após 150 dias de ingestão 
desse capim(Driemeier et al. 1999), mas também foi observada após 30 dias de pastejo(Torres e Coelho 2003). O 
aumento do número desse tipo de macrófago em animais sob pastejo de Brachiaria spp. foi correlacionado ao 
menor peso vivo dos animais(Fioravanti 1999; Moreira et al. 2009; Riet-Correa et al. 2011). Isso seria decorrente 
da intensidade das alterações hepáticas histopatológicas causadas por eles(Fioravanti 1999). As lesões 
histopatológicas muitas vezes não determinam sinais clínicos tampouco alterações macroscópicas, porém afetam 
o funcionamento do órgão causando baixo ganho de peso(Fioravanti 1999; Moreira et al. 2009). Perdas de peso 
na ordem de 2,52%, 28,01% e 39,28% para os bovinos com fotossensibilização hepatógena nas formas 
subclínica, crônica moderada e crônica grave foram relatadas(Fagliari et al. 1993b). 

Apesar da correlação negativa entre a quantidade de macrófagos espumosos (ME) e o peso vivo inferior 
dos bovinos, não foi evidenciado ainda a relação entre o último e a área ocupada por essas células, já que elas 
possuem tamanhos diferentes (Fioravanti 1999; Sandrini 2006). Áreas do parênquima hepático podem ser 
substituídas pelos aglomerados de ME, interferindo dessa maneira no metabolismo regular do fígado (Fioravanti 
1999). Como os ME variam em tamanho, a leitura da área ocupada por estes no parênquima torna-se mais 
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eficiente e precisa(Banks 1992).  A histomorfometria, por meio do programa ImageJ®, proporciona uma análise 
mais objetiva frente a subjetividade dos métodos tradicionais (Pires et al. 2006).  

As degradações das pastagens acrescidas aos ganhos de pesos e taxas de abates inferiores limitam o 
Brasil a competir com países mais eficientes e estruturados frente a um mercado globalizado. O objetivo foi 
compreender a relação da área ocupada pelo ME com o peso de carcaça quente dos bovinos. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
 

Foram utilizadas amostras do fígado de bovinos com idade entre 20-36 meses, determinados por meio 
da cronologia dentária, provenientes de frigorífico-matadouro com inspeção federal, localizado na cidade de 
Goiânia, Goiás (Lawrence et al. 2001). Os animais eram machos inteiros, da raça Nelore, criados extensivamente 
em pasto de Brachiaria spp. e oriundos da mesma propriedade situada no município de Montividiu do Norte, 
Goiás.  

Foram registrados os pesos de carcaça quente e fígado de 100 animais enviados ao abate humanitário. O 
peso de carcaça quente foi obtido após a soma das meias carcaças. Durante o abate, foram colhidas as amostras 
de cada fígado selecionados dos 50 animais com os pesos inferiores e dos 50 com pesos superiores de carcaça. Os 
bovinos mais leves compuseram o grupo 1 e os mais pesados compuseram o grupo 2 

A pesquisa foi aprovada pela Comissão de Ética no Uso de Animais da Universidade Federal de Goiás 
(CEUA/UFG) sob número 094/2015, de acordo com a legislação e os princípios éticos vigentes. 
 
Amostras hepáticas 
 

Uma amostra foi colhida da mesma região do lobo direito de cada fígado por um instrumento similar a 
um punch, confeccionado nas seguintes medidas: 23mm interno x 100mm de comprimento (Figura 1). Em 
seguida as amostras foram colocadas em um recipiente com formol tamponado a 10% na proporção de 1/10 de 
tecido e fixador para posteriormente serem processadas (Alves 2002).  
 

 
Figura 1 – Fígado no momento da colheita de amostra. A – Retirada da amostra do lobo direito. B – Dimensões do 

instrumento de colheita.   
 
Análises histopatológicas 
 

As amostras permaneceram nos recipientes com formol tamponado a 10%, foram processados de 
acordo com o método de rotina e depois coradas por hematoxilina-eosina(HE) (Luna 1968).  

Os critérios para análise foram descritos baseados na definição de ácino hepático funcional, proposta 
por Rappaport (1973), em que o lóbulo é dividido em três zonas: zona 1 ou centroacinar; zona 2 ou mediozonal e 
zona 3 ou periacinar. 

As alterações foram descritas baseadas nos seguintes critérios já utilizados para o tecido hepático em: 
lesão focal (lesão única e pequena); multifocal (lesões em pelo menos três campos e distribuídas 
aleatoriamente); difusa (lesões por todo o órgão) (Fioravanti 1999). 

As lesões também foram catalogadas segundo a zona de Rappaport. A intensidade das alterações de 
infiltrado inflamatório, degeneração e necrose foram descritas em: leve (poucas células distribuídas de forma 

A B 
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esparsa ou em torno dos ductos biliares); moderado (ocupando parte do espaço porta); severo (ocupando todo 
espaço porta). A degeneração ainda foi classificada em microvacuolar e macrovacuolar. 

Contou-se o número de ME nas lâminas, de forma isolada e na forma de aglomerados. O número final de 
ME foi obtido pela soma do número médio de células em cada aglomerado com os ME encontrados de forma 
isolada. O número médio de células encontrados foi estimado em cinco células por aglomerado. 

O percentual da região ocupada no parênquima hepático pelos ME foi delimitada em cada campo da 
lâmina e depois mensurada. Foram avaliadas todas as lâminas em que foram observados os ME, utilizando-se dez 
campos ao acaso por lâmina fotomicrografadas no aumento de 10x (Grecco et al. 2010). A delimitação iniciava-se 
usando como critério obrigatório a presença do ME no primeiro campo. A mensuração, nos dez campos, foi 
obtida pela subtração do total das áreas dos campos pelo total das áreas ocupadas pelo ME.  

Esse procedimento foi realizado por meio do programa ImageJ ®, baseado no número de pixels, o que 
permitiu melhor consistência na interpretação da imagem(Henriksen et al. 2015). Para isso as lâminas foram 
fotografadas por meio do microscópio óptico Leica D750 acoplado a um módulo digital de captura ICC50E e suas 
escalas em micrômetros adicionadas a imagem (100 µm).  

Posteriormente, as fotomicrografias foram calibradas e analisadas no programa ImageJ (versão 1.60 
Wayne Rasband, National Institute of Health, USA), a delimitação da região ocupada por ME feita manualmente e 
o cálculo percentual feito subtraindo a área ocupada por ME da área total da imagem (Figura 2).  
 

 
Figura 2 – Delimitação manual da área ocupada por ME na fotomicrografia da lâmina de amostra hepática corada 

por HE. Área total do campo indicado dentro do retângulo. Área ocupada pelo ME indicado nas 
delimitações com números. Setas contínuas na vertical indicam espaços portas. Setas pontilhadas na 
horizontal indicam veias terminais hepáticas.  

    
Análises estatísticas 
 

A análise estatística dos parâmetros (peso de carcaça quente, peso do fígado e área comprometida do 
tecido hepático) foi realizada inicialmente de forma quantitativa, calculando a média, desvio padrão e coeficiente 
de variação. Posteriormente esses dados foram avaliados quanto à normalidade e homogeneidade das variâncias 
por meio dos testes de Kolmogorov-Smirnov e Bartlett. Como as variáveis foram homogêneas e tiveram uma 
distribuição normal, foram avaliadas pelo teste paramétrico de análise de variâncias (ANOVA).  

Total  1077305.054    0 
    1            8891.694    0  
    2            4556.664    0 
    3             1054.861   0 
    4             8547.742   0 
    5             3176.928   0 
    6             4083.098   0 
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A análise das alterações histopatológicas foi realizada pelo estudo de frequências e avaliada pelo teste 
não paramétrico de qui-quadrado. Também foi realizada a correlação das variáveis utilizando a correlação de 
Spearman. O grau de significância adotado foi de 5%, e todas as análises descritivas (presença de necrose, 
degeneração, infiltrados inflamatórios e ME)  foram realizadas pelo programa EXCEL e para os testes estatísticos 
utilizou-se o programa R. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Optou-se por trabalhar com o lobo direito e padronizar todas as colheitas porque Fioravanti(1999), ao 
trabalhar com bovinos Nelores aparentemente saudáveis entre 2,5 a quatro anos e criados extensivamente em 
pasto de Brachiaria spp., demonstrou não existir diferença estatística (p>0,05) no padrão de distribuição dos ME 
e nas alterações inflamatórias (quanto a intensidade e extensão) entre o lobos direito e esquerdo do fígado. 
Ainda assim, foram observadas maiores quantidades de degenerações e necroses no lobo direito.  
 
Pesagem do fígado e da carcaça 
 

O valore médio, desvio padrão, coeficiente de variação e correlação do peso das carcaças e dos fígados 
dos bovinos são ilustrados no quadro1. 
 
Quadro 1 - Valores médios( ), desvio padrão (S), coeficiente de variação (CV) e correlação (r)dos pesos 

das carcaças e dos fígados de bovinos Nelores com pesos inferiores (Grupo 1) e superiores 
(Grupo 2) abatidos no município de Goiânia. 

     

S CV P r 

Peso da carcaça 
Grupo 1 (n=50) 261,27 a 14,12 5,40 

<0,05 

0,72 
Grupo 2 (n=50) 328,10 b 15,38 4,69 

Peso do fígado 
Grupo 1 (n=50) 5,11     a 0,44 8,69 

<0,05 
Grupo 2 (n=50) 5,85     b 0,41 7,09 

Médias seguidas de letras diferentes, na mesma coluna e mesma variável diferem entre si (p<0,05). Médias 
seguidas de letras iguais, na mesma coluna e mesma variável não diferem entre si (p<0,05).  
 
 Os valores médios dos pesos das carcaças do grupo 2 foram superiores (p<0,05) aos do grupo 1 em 
25,58%. Essa superioridade contribuiu para que valor médio do peso do fígado dos animais do grupo 2 fossem 
maiores (p<0,05) que os do grupo 1 em 14,48%.  A superioridade ocorreu porque de acordo com Vaz et al. 
(2015), há uma correlação positiva e forte entre os pesos de órgãos internos e do corpo vazio. Resultados 
semelhantes entre os pesos do corpo vazio e do fígado foram relatados por Jorge e Fontes (2000) (r=0,64), 
justificando que animais pesados possuem maior capacidade metabólica do que os leves (Vaz et al. 2015).  No 
presente estudo a correlação destas variáveis foi significativa e forte (r=0,72). O fígado tem altas taxas 
metabólicas porque participa ativamente no metabolismo de nutrientes e, tanto ele quanto o trato gastrintestinal 
são responsivos a alterações na ingestão de alimentos. O peso e a atividade metabólica dos órgãos viscerais são 
frequentemente associados eficiência de ganho de peso (Ferrel e Jenkins 1998).  
 
Avaliação histopatológica 
 

As alterações histopatológicas encontradas (Quadro 2) no tecido hepático dos bovinos deste estudo 
foram: degeneração do tipo microvacuolar (5%), necrose (7%), colangiohepatite (94%) e a presença de ME 
(23%).   
 
Quadro 2 – Frequências de alterações encontradas no tecido hepático de bovinos Nelores abatidos no 

município de Goiânia. 
Alterações no tecido hepático Frequência (%) 

Degeneração microvacuolar 5 
Necrose 7 
Colangiohepatite 94 
Presença de macrófagos espumosos 23 
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As alterações observadas de cada grupo experimental (degeneração, necrose, infiltrado inflamatório e 

presença de ME) foram de intensidade leve e sem diferenças significativas (p>0,05) (Quadro 3).  
 
Quadro 3 – Frequência, distribuição e localização das alterações histopatológicas percebidas nas 

amostras de tecidos hepáticos de bovinos Nelores com pesos inferiores (Grupo 1) e 
superiores (Grupo 2) abatidos no município de Goiânia. 

 
Alterações 

 
Grupo   

Distribuição (%) Localização (%) 
Formação 

de 
aglomerado 

Presença 
(%) P Focal Multifocal Difuso Zona 

1 
Zona 

2 
Zona 

3 
Espaço 
Porta 

Presença 
(%) P 

Degeneração 

Grupo 
1 4 

1 

0 0 100 0 50 50 0    

Grupo 
2 6 0 33,33 66,67 0 50 50 0    

Necrose 

Grupo 
1 10 

0,433 

80 20 0 27,27 45,45 27,27 20    

Grupo 
2 4 100 0 0 0 100 0 0    

Infiltrado 
inflamatório 

Grupo 
1 94 

1 

27,66 72,34 0 4,22 19,72 12,68 63,38    

Grupo 
2 94 29,79 70,21 0 10,67 25,34 6,67 57,33    

Macrófago 
espumoso 

Grupo 
1 26 

0,634 

38,46 53,85 7,69 9,09 31,82 54,55 4,54 69,23  

1 
Grupo 

2 20 60 40 0 0 0 90 10 80,00  

Não significativo para p>0,05 
 

A distribuição da degeneração no grupo 1 foi somente difusa (100%) e no grupo 2 difusa (66,67%) e 
multifocal (33,33%). Nos grupos essa alteração foi do tipo microvacuolar e as lesões identificadas nas zonas 2 e 3 
. A distribuição da necrose no grupo 1 foi predominantemente focal (80%) e multifocal (20%), enquanto no 
grupo 2 foi somente focal (100%). Os focos situaram-se principalmente na zona 2.  

Em surtos de fotossensibilização hepatógena por Brachiaria spp. a necrose foi mencionada por Lemos et 
al.(1996), Lemos et al.(1998), Gomar(2002), Barbosa et al.(2006), Oliveira et al.(2013) e Rosa et al.(2016), 
enquanto Souza et al.(2010), Mustafa et al. (2012) e Costa et al.(2013) além de descreverem a lesão, 
quantificaram sua presença em aproximadamente 50% dos casos. No presente estudo, as frequências de 
degeneração e necrose foram muito baixas (5% e 7%, respectivamente) corroborando com Alessi et al.(1994), 
Fioravanti(1999) e Moreira et al.(2009), que perceberam raras ou ausência de necroses. Entretanto, notaram a 
presença de degeneração na maioria dos animais, principalmente na zona 3, e julgaram ambas as alterações 
como inespecíficas em animais com fotossensibilização hepatógena por Brachiaria decumbens.  

As presenças de infiltrados inflamatórios e de ME merecem uma atenção maior, dado que estas 
alterações foram vinculadas por alguns autores(Fagliari et al. 1993c; Fioravanti 1999; Moreira et al. 2009) à 
fotossensibilização hepatógena por Brachiaria spp. Outrossim, a elevação da atividade sérica da enzima 
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gamaglutamil transferase (GGT) e a colangiohepatite (presença de infiltrado inflamatório nos ductos biliares e 
parênquima hepático (Mcgavin e Zachary 2013)), foram utilizados na catalogação do curso da 
fotossensibilização, sendo primordial para a classificação subclínica como descrito por Fagliari et al.(1993c). 

A presença de infiltrado inflamatório ocorreu com distribuição multifocal em ambos os grupos (acima de 
70%) com predominância no espaço porta (acima de 91%) e na zona 2 (entre 29 a 40%). Os infiltrados 
inflamatórios foram descritos por Dobereiner et al.(1976) em 80% dos bovinos e em todos os ovinos avaliados 
em surtos de fotossensibilização hepatógena no estado de Mato Grosso. Da mesma forma, foram descritos entre 
43 a 66% nos grupos de bovinos com sinais clínicos de fotossensibilização estudados por Alessi et al. (1994). 
Essas alterações inflamatórias foram majoritariamente localizadas no espaço porta ou próximas a ele e com 
distribuição multifocal, em bovinos(Driemeier et al. 1999; Fioravanti 1999; Gomar et al. 2005; Costa et al. 2006; 
Moreira et al. 2009; Souza et al. 2010; Caicedo et al. 2012; Almeida 2016), bubalinos (Minervino et al. 2010; Riet-
Correa et al. 2010), ovinos(Lemos et al. 1996; Cruz et al. 2001; Driemeier et al. 2002; Brum et al. 2007; Mendonça 
et al. 2008; Santos Júnior 2008; Albernaz et al. 2010; Mustafa et al. 2012; Oliveira et al. 2012; Costa et al. 2013; 
Porto et al. 2013; Pupin et al. 2016), caprinos (Lemos et al. 1998; Rosa et al. 2016) e equinos(Barbosa et al. 2006) 
sob pastejo de Brachiaria spp.  

Considerada como alteração sugestiva de esporodesminotoxicose, a presença de colangiohepatite, foi 
associada aos ME hepáticos sob a forma de aglomerados situados predominantemente na zona 3(Fioravanti 
1999; Moreira et al. 2009). Cruz et al.(2001), entretanto, associou essa alteração inflamatória a plantas que 
contêm as saponinas esteroidais,  e que essa e outras alterações como infiltração de linfócitos e macrófagos 
foram induzidas pela administração experimental de saponinas obtidas do extrato de Brachiaria decumbens.  
Isso foi ratificado posteriormente por Riet-Correa et al.(2010), que sugeriram a presença de ME como 
consequência da ingestão das saponinas esteroidais litogênicas e não a toxicidade do Brachiaria spp. 

Os primeiros relatos dos ME hepáticos em bovinos coincidem com a introdução da Brachiaria spp como 
pastagem principal no Brasil(Driemeier et al. 1999). Assim como demonstrado no presente estudo, essas células 
foram frequentes em animais criados nesse tipo de gramínea, assim como descrito por Lemos et al.(1996), 
Driemeier et al.(1998), Driemeier et al. (1999), Gomar et al.(2005), Costa et al.(2006), Brum et al.(2007), Souza 
et al.(2010), Albernaz et al.(2010), Riet-Correa et al.(2010), Caicedo et al.(2012), Mustafa et al.(2012), Oliveira et 
al.(2012), Porto et al.(2013), Costa et al.(2013), Oliveira et al.(2013) e Faccin et al.(2015). 

A apuração dos ME evidenciou distribuição multifocal (53,85%) no grupo 1 e focal (60%) no grupo 2. 
Nos dois grupos a constituição do aglomerado de ME foi percebida (acima de 69%) situando-se principalmente 
na zona 3 (acima de 90%). A localização principalmente na zona 3 e a presença de aglomerado foram descritos 
por Driemeier et al. (1998), Driemeier et al.(1999), Fioravanti(1999), Gomar et al.(2005), Costa et al. (2006), 
Trindade(2006), Moreira et al.(2009), Souza et al.(2010) e Almeida(2016). É provável que a maior presença na 
zona 3  seja devido ao fato dessa ser a região responsável pela biotransformação(Bogliolo e Brasileiro Filho 
2006). A saponina, ao ser biotransformada, gera radicais livres que podem incutir a propagação de 
ME(Assumaidaee e Mustapha 2012). Outra hipótese é de que os radicais superóxidos, produtos da auto-oxidação 
da esporidesmina, ocasionariam a peroxidação de lipídios e surgimento dos ME. A presença na zona 3 seria 
decorrente do envolvimento das células endoteliais e dos monócitos, necessários para formação das células 
gigantes(Fioravanti 1999).  

As lesões observadas no parênquima hepático não influenciaram o peso da carcaça quente (Quadro 4). 
 
Quadro 4 - Coeficientes de correlação para peso de carcaça quente de bovinos Nelores abatidos no 

município de Goiânia. 
Variável r P 

Peso de carcaça quente x presença de ME -0,017 0,868 

Peso de carcaça quente x presença de infiltrado inflamatório 0,008 0,937 

Peso de carcaça quente x presença de degeneração -0,013 0,900 

Peso de carcaça quente x presença de necrose -0,094 0,350 
Não significativo para p>0,05 
 

Fioravanti (1999) demonstrou correlação negativa significativa entre peso vivo e número de ME 
hepáticos em bovinos de ambos os sexos, o que posteriormente foi confirmado por Moreira et al.(2009) ao 
trabalharem com dois grupos de bovinos machos criados em diferentes espécies forrageiras (Andropogon 
gayanus e Brachiaria spp.).  Por outro lado, Fioravanti(1999) não percebeu a mesma correlação entre o número 
de ME hepáticos nem com o peso de carcaça quente e nem com o rendimento de carcaça. As lesões provocadas 
por essas células no fígado também não alteraram o peso de carcaça quente de bubalinos, o que foi observado 
por Riet-Correa et al.(2010), e nem o desempenho em ovinos, o que foi relatado por Pacheco(2014). O presente 
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estudo ratificou essa premissa ao demonstrar que a presença de ME e de outras alterações histopatológicas 
(Tabela 4) não foram capazes de interferir nos pesos de carcaça quente dos animais.  

Percebeu-se diferença estatística entre os grupos de bovinos para os pesos médios de carcaça quente, 
diferentemente do encontrado para o percentual médio da área comprometida pelos ME no parênquima 
hepático (Quadro 5).   
 
Quadro 5 – Peso médio de carcaça quente, frequência, número total e área comprometida pelos ME no 

parênquima hepático de bovinos Nelores com pesos inferiores (Grupo 1) e superiores 
(Grupo 2) abatidos no município de Goiânia. 

Área comprometida pelos ME no parênquima hepático 

Grupo Peso médio Presença de 
ME (%) 

Número total de 
ME por grupo 

Média da área 
comprometida (%) P 

Grupo 1 (n=50) 261,27 a 26 2750 0,4478 a 
0,563 

Grupo 2 (n=50) 328,10 b 20 518 0,0534 a 
Médias seguidas de letras diferentes, na mesma coluna e mesma variável diferem entre si (p>0,05). Médias 
seguidas de letras iguais, na mesma coluna e mesma variável não diferem entre si (p>0,05). 
 

Porto et al.(2013) presumiram que o emagrecimento em animais sob pastejo de Brachiaria spp. fosse 
decorrente de alguma alteração no metabolismo hepático. A injúria tecidual causada por agentes tóxicos eleva a 
produção de citocinas pelas células endoteliais, monócitos e células de Kupffer, sendo responsável pela cascata 
de reações envolvidas no processo de regeneração hepática(Jesus et al. 2000). Esporidesmina e saponina foram 
considerados como substâncias tóxicas aos bovinos(Tokarnia et al. 2002). A reserva funcional e a regeneração 
podem ter contribuído na normalidade do metabolismo animal e consequente manutenção do peso de carcaça 
quente, pois, segundo Jesus et al.(2000), o processo regenerativo representa um mecanismo de proteção 
orgânica contra a perda de tecido hepático funcionante.  

Fioravanti(1999) encontrou 67,57% dos fígados dos bovinos com presença de ME, Souza et al. (2010) e 
Caicedo et al. (2012) em torno de 80% e Gomar(2002) e Moreira et al.(2009) acima de 90%. Suspeitou-se no 
presente estudo, que o pequeno percentual de animais com a presença dos ME (23%), associado à baixa 
proporção de área na lâmina (menor que 0,5%), justifiquem a ausência da diferença entre os grupos para o 
comprometimento hepático, refletindo na análise de correlação.  

Fioravanti(1999), ao quantificar os ME, percebeu 14.574 células nas lâminas avaliadas do lobo direito. 
Moreira et al.(2009), por sua vez, perceberam 20.099 células nas lâminas avaliadas dos bovinos sob pastejo de 
Brachiaria spp. e quando em Andropogon apenas a metade desse número foi relatado. No presente estudo 
percebeu-se no grupo com maior quantidade de ME apenas 2.750 células. Da mesma forma, o maior número de 
células encontradas neste estudo (2750 células) representa apenas 18,86% do total de Fioravanti(1999) e 
13,68% do total de Moreira et al.(2009), o que pode ter representatividade para a ausência da correlação 
significativa entre o número de células espumosas com o peso de carcaça quente. 

Tanto o fígado quanto o intestino delgado são responsáveis por alterarem a ingestão de alimentos(Ferrel 
e Jenkins 1998). Fioravanti(1999) relatou substituição de áreas do parênquima hepático por aglomerado de ME, 
o que também foi percebido no presente estudo. Zitnan et al.(2008) e Montanholi et al.(2013) perceberam que o 
menor número de células de estruturas de alto metabolismo interferiram no peso corporal e/ou eficiência 
alimentar.  A maior substituição de hepatócitos por ME foi observado no grupo com menor peso de carcaça 
quente, mesmo assim, a diferença entre as áreas comprometidas nos grupos não foi estatisticamente 
significativa.  

A medida que o peso ao abate aumentava em bovinos Nelores com 2 dentes incisivos permanentes 
(categoria idêntica ao do presente estudo), Vaz et al.(2013) perceberam que o rendimento de carcaça diminuiu. 
Essa queda de rendimento poderia justificar a ausência da correlação do peso de carcaça quente com a área 
ocupada por ME e em contrapartida a existência de correlação do último com o peso vivo, já a fórmula do 
rendimento é peso de carcaça quente x 100 / peso vivo. Nesse caso os animais poderiam ter pesos de carcaças 
quentes iguais mesmo apresentando ganhos de pesos, não demonstrando dessa forma a correlação esperada na 
hipótese do presente estudo.  

Ainda foi demonstrada que a idade dos animais situava-se entre 20 a 36 meses, considerada menos 
susceptível a intoxicação, pois, de acordo com Fagliari et al.(1993a), a fase em que ocorre o desmame dos 
animais (entre 7 a 12 meses, ocasionando estresse) é a idade mais propícia. O fato do abate e colheita ter sido 
realizada no mês de maio (início da estação seca) pode ter impactado na frequência de ME hepáticos. Segundo 
Brum (2006), foi a estação verificada com a menor frequência de esporos do fungo P. chartarum. O ambiente 
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desfavorável a este pode ser justificado pela quase inexistência de material senescente na pastagem e também 
pela alta taxa de lotação(Fagliari et al. 1993a).  

A associação da pequena marcação de área comprometida à baixa presença de ME, juntamente a pouca 
observação de necrose e degeneração (consideradas alterações inespecíficas), não interferiram no peso de 
carcaça quente em bovinos. Talvez isso se justifique em virtudes de todas as alterações terem sido leves, mesmo 
com os infiltrados inflamatórios presentes na quase totalidade dos animais. 

 
CONCLUSÕES 
 
 Os bovinos sob pastejo de Brachiaria spp. apresentavam lesões hepáticas caracterizadas por 
degeneração, necrose e presença de infiltrados inflamatórios de intensidade leve e pequena área do tecido 
hepático contendo ME. Não houve influencia da área comprometida do parênquima hepático contendo ME com o 
peso da carcaça quente dos bovinos. 
  
Agradecimentos 
 

À FAPEG pela disponibilização da bolsa de mestrado (Chamada 003/2014).  
À Escola de Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de Goiás pelo espaço, aparelhos e 

instalações. 
 
REFERÊNCIAS 
 
ALBERNAZ, T. T.; SILVEIRA, J. A. S.; SILVA, N. S.; OLIVEIRA, C. H. S.; REIS, A. S. B.; OLIVEIRA, C. M. C.; DUARTE, M. 
D.; BARBOSA, J. D. 2010. Photosensitization of sheep kept on Brachiaria brizantha pasture in the state of Pará. 
Pesq. Vet. Bras. 30 (9): 741-48.  
 
ALESSI, A. C.; FAGLIARI, J. J.; OKUDA, H. T.; PASSIPIERI, M. 1994. Intoxicação natural de bovinos pela micotoxina 
esporidesmina. 4 - Lesões hepáticas. Arq. Bras. Med. Vet. Zoot. 46: 319-28. 
 
ALMEIDA, A. C. O. 2016. Anatomo-histopatologia de fígados bovinos: relação entre as lesões e os sistemas de 
produção. (Dissertação). Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, Universidade Estadual Paulista, 
Jaboticabal, SP.  
 
ALVES, A. 2002. Análises histopatológicas: porque demoram os resultados. Congresso de Ciências Veterinárias. 
SPCV. Oeiras: 239-47. 
 
ANDRADE, R. G.; TEIXEIRA, A. H. C.; LEIVAS, J. F.; SILVA, G. B. S.; NOGUEIRA, S. F.; VICTORIA, D. C.; VICENTE, L. E.; 
BOLFE, E. L. 2015. Indicativo de pastagens plantadas em processo de degradação no bioma Cerrado. Anais XVII 
Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto. João Pessoa-PB.  Embrapa Monitoramento por Satélite - 
CNPM/EMBRAPA. 
 
ASSUMAIDAEE, A. A. M.; MUSTAPHA, N. M. 2012. Toxicity of Signal Grass (Brachiaria Decumbens) :a Review 
Article. JAMR. 2:18-39.   
 
BANKS, W. J. 1992. Histologia veterinária aplicada. 2. Sao Paulo: Manole, 629p. 
 
BARBOSA, J. D.; OLIVEIRA, C. M. C.; TOKARNIA, C. H.; PEIXOTO, P. V. 2006. Hepatogenous photosensitization in 
horses caused by Brachiaria humidicola (Gramineae) in the State of Pará. Pesq. Vet. Bras. 26 (3): 147-53  
 
BARCELLOS, A. O.; RAMOS, A. K. B.; VILELA, L.; MARTHA JUNIOR, G. B. 2008. Sustentabilidade da produção 
animal baseada em pastagens consorciadas e no emprego de leguminosas exclusivas, na forma de banco de 
proteína, nos trópicos brasileiros. R. Bras. Zootec. 37: 51-67.  
 
BOGLIOLO, L.; BRASILEIRO FILHO, G. 2006. Patologia. 7. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1243p. 
 
BRUM, K. B. 2006. Papel das saponinas e do Pithomyces chartarum como agentes hepatotóxicos para ruminantes 
em sistema de pastejo. 93p (Tese)  Escola de Veterinária, Universidade Federal de Goiás, Goiânia,GO. 
 



10 
 

BRUM, K. B.; HARAGUCHI, M.; RICARDO, A. A. L.; RIET-CORREA, F.; FIORAVANTI, M. C. S. 2007.  Crystal-associated 
cholangiopathy in sheep grazing Brachiaria decumbens containing the saponin protodioscin. Pesq. Vet. Bras. 27 
(1): 39-42.   
 
CAICEDO, J. A.; OSPINA, J. C.; CHAVES, C. A.; PEÑA, C.; LOZANO, M. C.; DONCEL, B. 2012. Hepatic lesions in cattle 
grazing on brachiaria decumbens in Mesetas, Meta (Colombia). Rev. Med. Vet. Zoot. 59 (2): 102-8. 
 
CAROLLO, V.; DI GIANCAMILLO, A.; VITARI, F.; SCHNEIDER, R.; DOMENEGHINI, C. 2012. Immunohistochemical 
Aspects of Ito and Kupffer Cells in the Liver of Domesticated and Wild Ruminants. Open J. Vet. Med. 2 (3):129-36. 
 
COSTA, R. F. R.; DEMARQUE, R. C.; SANTOS, I. F.; VERARDINO, H.; ALMEIDA, L. A. M.; AMORIL, J. G.; FREITAS, M. 
R.; TORTELLY, R. 2006. Aspectos histológicos das lesões hepatotóxicas no exame post mortem de bovinos. R. 
Bras. Ci. Vet. 13 (3): 147-50. 
 
COSTA, S. Z. R.; NESPOLI, P. B.; BEZERRA JÚNIOR, P. S.; NOGUEIRA, V. A.; DRIEMEIER, D.; BOABAID, F. M.; 
PEIXOTO, P. V.; ARMIÉN, A. M.; FRANÇA, T. N. 2013. Avaliação lectino-histoquímica de fígado e rim de ovinos 
com fotossensibilização causada por Brachiaria decumbens. Pesq. Vet. Bras. 33 (8): 955-62.     
 
CRUZ, C.; DRIEMEIER, D.; PIRES, V. S.; SCHENKEL, E. P. 2001.  Experimentally induced cholangiohepatopathy by 
dosing sheep with fractionated extracts from Brachiaria decumbens. J. Vet. Diagn. Invet. 13: 170-2.  
 
DIAS-FILHO, M. B. 2016. Uso de pastagens para a produção de bovinos de corte no Brasil: passado, presente e 
futuro. Embrapa Amazônia Oriental. Belém, PA. 418: 42 p. 
 
DOBEREINER, J.; TOKARNIA, C. H.; MONTEIRO, M. C. C.; CRUZ, L. C. H.; CARVALHO, E. G.; PRIMO, A. T. 1976. 
Intoxicação de bovinos e ovinos em pasto de Brachiaria decumbens contaminados por Pithomyces chartarum. 
Pesq. Agropec. Bras., 11: 87-94.      
 
DRIEMEIER, D.; COLODEL, E. M.; SEITZ, A. L.; BARROS, S. S.; CRUZ, C. E. F. 2002.  Study of experimentally induced 
lesions in sheep by grazing Brachiaria decumbens. Toxicon. 40: 1027-31.  
 
DRIEMEIER, D.; DE BARROS, S. S.; PEIXOTO, P. V.; TOKARNIA, C. H.; DOBEREINER, J.; BRITO, M. D. 1998.  
Histologic, histochemical and ultrastructural study of livers and lymph nodes with foamy macrophages (foam 
cells). Pesq. Vet. Bras. 18(1): 29-34. 
 
DRIEMEIER, D.; DOBEREINER, J.; PEIXOTO, P. V.; BRITO, M. F. 1999. Relationship between foamy macrophages in 
the liver of cattle and the ingestion of Brachiaria spp. Pesq. Vet. Bras. 19 (2):79-83. 
 
FACCIN, T. C.; BRUMATTI, R. C.; LIMA, S. C.; MADUREIRA, R. C.; FERNANDES, C. E. S.; KOMMERS, G. D.; LEMOS, R. 
A. A. 2015. Perdas econômicas pela condenação em matadouro frigorífico de fígados de bovino por fibrose 
causada por ingestão de Braquiaria spp. Pesq. Vet. Bras. 35 (6): 547-51.     
 
FACCIN, T. C.; RIET-CORREA, F.; RODRIGUES, A. C. S.; MELO, G. K. A.; SILVA, J. A.; FERREIRA, R.; ÍTAVO, C. C. B. F.; 
LEMOS, R. A. A. 2014.  Poisoning by Brachiaria brizantha in flocks of naïve and experienced sheep. Toxicon. 82:1-
8. 
 
FAGLIARI, J. J.; OKUDA, H. T.; KUCHEMBUCK, M. R. G.; CURI, P. R. 1993a.   Intoxicação natural de bovinos pela 
micotoxina esporidesmina. I. Aspectos epidemiológicos. Arq. Bras. Med. Vet. Zoot. 45(3):263-74.  
 
FAGLIARI, J. J.; OLIVEIRA, J. A.; KUCHEMBUCK, M. R. G.; CURI, P. R. 1993b. Intoxicação natural de bovinos pela 
micotoxina esporidesmina III Desenvolvimento ponderal de bovinos intoxicados. Arq. Bras. Med. Vet. Zoot. 
45(3): 283-9.    
 
FAGLIARI, J. J.; PASSIPERI, M.; KUCHEMBUCK, M. R. G.; CURI, P. R. 1993c.Intoxicação natural de bovinos pela 
micotoxina esporidesmina II aspectos clinicos. Arq. Bras. Med. Vet. Zoot. 45(3):275-82.      
 
FERREL, C. L.; JENKINS, T. G. 1998.   Body composition and energy utilization by steers of diverse genotypes fed a 
high-concentrate diet during the finishing period: II. Angus, Boran, Brahman, Hereford, and Tuli sires. J. Anim. 
Sci. 76: 647-57.  
 



11 
 

FIORAVANTI, M. C. S. 1999. Incidência, avaliações clínica, laboratorial e anatomopatológica da intoxicação 
subclínica por esporidesmina em bovinos. (Tese). Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade 
Estadual Paulista, Botucatu,SP. 
 
FRANÇA, L. H. G.; PEREIRA, A. H.; PERINI, S. C.; AVELINE, C. C.; ARGENTA, R.; MOLLERKE, R. O.; SOARES, M. E.; 
NÓBREGA, F.; FERREIRA, M. P. 2006. Atherogenesis in swine iliac artery with homocystinemia induced by 
methionine ingestion. J. Vasc. Bras. 5(1):11-6.  
 
FURLAN, F. H.; COLODEL, E. M.; LEMOS, R. A. A.; CASTRO, M. B.; MENDONÇA, F. S.; RIET-CORREA, F.  2012. 
Poisonous plants affecting cattle in central-western Brazil. IJPPR. 2: 1-13.    
 
GOMAR, M. S. 2002. Características das células espumosas no fígado, linfonodos mesentéricos e intestino de 
bovinos associados ao consumo de Brachiaria ssp. (Dissertação) Faculdade de Veterinária, Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul, RS.   
 
GOMAR, M. S.; DRIEMEIER, D.; COLODEL, E. M.; GIMENO, E. J. 2005. Lectin histochemistry of foam cells in tissues 
of cattle grazing Brachiaria spp. J. Vet. Med. A. Physiol. Pathol. Clin. Med., 52(1):18-21.  
 
GRECCO, F. B.; SCHILD, A. L.; SOARES, M. P.; MARCOLONGO-PEREIRA, C.; ESTIMA-SILVA, P.; SALLIS, E. S. V. 2010.  
Aspectos epidemiológicos e padrões de lesões hepáticas em 35 surtos de intoxicação por Senecio spp. em 
bovinos no sul do Rio Grande do Sul. Pesq. Vet. Bras. 30(5):389-97.   
 
HENRIKSEN, S. M.; NYBING, J. D.; BOUERT, R.; HAVSTEEN, I.; CHRISTENSEN, A. F.; JENSEN, K.; CHRISTENSEN, H.; 
BØRGLUM, J. 2015. A computer-based method for precise detection and calculation of affected skin areas. Clin. 
Physiol. Funct. Imaging. 1-4. 
 
JESUS, R. P.; WAITZBERG, D. L.; CAMPOS, F. G. 2000.  Regeneração hepática: papel dos fatores de crescimento 
e nutrientes. Rev. Ass. Med. Brasil. 46(3) 242-54.   
 
JORGE, A. M.; FONTES, C. A. A. 2000.  Crescimento relativo dos componentes do corpo de zebuínos de diferentes 
raças. Acta Sci. 22(3):801-5.  
 
LAWRENCE, T. E.; WHATLEY, J. D.; MONTGOMERY, T. H.; PERINO, L. J. 2001. A comparison of the USDA 
ossification-based maturity system to a system based on dentition. J. Anim. Sci. 79: 1683-90.  
 
LEMOS, R. A. A.; FERREIRA, L. C. L.; SILVA, S. M.; NAKAZATO, L.; SALVADOR, S. C. 1996.   Fotossensibilização e 
colangiopatia associada a cristais em ovinos em pastagem com Brachiaria decumbens. Ciênc. Rural. 26(1): 109-
13.   
 
LEMOS, R. A. A.; NAKAZATO, L.; HERRERO JÚNIOR, G. O.; SILVEIRA, A. C.; PORFÍRIO, L. C. 1998.   
Fotossensibilização e colangiopatia associada a cristais em caprinos mantigos sob pastagens de Brachiaria 
decumbens no Mato Grosso do Sul. Ciênc. Rural. 28(3):507-10.  
 
LUNA, L. G. 1968. Manual of histologic staining methods of the Armed Forces Institute of Pathology. 3. New York: 
McGraw-Hill. 258p. 
 
MCGAVIN, M. D.; ZACHARY, J. J. 2013. Bases da Patologia em Veterinária. 5. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, 1344p. 
 
MENDONÇA, F. S.; CAMARGO, L. M.; FREITAS, S. H.; DÓRIA, R. G. S.; BARATELLA-EVÊNCIO, L.; EVÊNCIO, N. J. 
2008. Clinical and pathological aspects of ovine hepatic photosensitization outbreak by Brachiaria decumbens 
(Gramineae) ingestion at Mato Grosso state. Ciênc. Anim. Bras. 9(4):1034-41.  
 
MINERVINO, A. H. H.; BARRÊTO JÚNIOR, R. A.; RODRIGUES, F. A. M. L.; FERREIRA, R. N. F.; REIS, L. F.; HEADLEY, S. 
A.; ORTOLANI, E. L. 2010.  Hepatogenous photosensitization associated with liver cooper accumulation in 
buffalos. Res. Vet. Sci. 88:519-22.  
 
MONTANHOLI, Y.; FONTOURA, A.; SWANSON, K.; COOMBER, B.; YAMASHIRO, S.; MILLER, S. 2013.  Small intestine 
histomorphometry of beef cattle with divergent feed efficiency. Acta Vet. Scand. 55(9):1-6.   
 



12 
 

MOREIRA, C. N.; MORAIS, M.; GARCIA, E. C.; CABRAL NETO, S.; ARAÚJO, E. G.; FIORAVANTI, M. C. S. 2009. Bovinos 
alimentados com Brachiaria spp e Andropogon gayanus: Alterações histológicas de fígado e linfonodos. Ciênc. 
Anim. Bras. 10: 206-18. 
 
MUSTAFA, V. S.; MOSCARDINI, A. R. C.; BORGES, J. R. J.; RECKZIEGEL, G. C.; RIET-CORREA, F.; CASTRO, M. B. 2012. 
Brachiaria spp. poisoning in sheep in Central Brazil. Pesq. Vet. Bras. 32(12):1272-80.  
 
OLIVEIRA, C. H. S.; BARBOSA, J. D.; OLIVEIRA, C. M. C.; BASTIANETTO, E.; MELO, M. M.; HARAGUCHI, M.; FREITAS, 
L. G. L.; SILVA, M. X.; LEITE, R. C. 2013. Hepatic photosensitization in buffaloes intoxicated by Brachiaria 
decumbens in Minas Gerais state, Brazil. Toxicon. 73:121-9.      
 
OLIVEIRA, R. S.; SILVA, R. M. M.; DUTRA, P. A.; FERREIRA, E. A.; PINHEIRO, E. E. G.; MACÊDO, J. T. S. A.; PEDROSO, 
P. M. O. 2012.  Intoxicação espontânea por Brachiaria decumbens em ovinos no Estado da Bahia. Arq. Pesq. Anim. 
1(2):58-63. 
 
PACHECO, J. C. G. 2014. Fotossensibilização em cordeiros recriados e suplementados em pastagem de Brachiaria 
brizantha cv. Marandu. (Tese). Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, Universidade de São Paulo, 
Pirassununga, SP. 
 
PIRES, G. M.; POEL, J. V. D.; BATISTA, L. V.; MARQUES, J. R. T. 2006. Arquitetura para um Sistema de Diagnóstico 
Auxiliado por Computador. Anais do X Congresso Brasileiro de Informática em Saúde, Florianópolis,SC. 10-5. 
 
PORTO, M. R.; SATURNINO, K. C.; LIMA, E. M. M.; LEE, S. T.; LEMOS, R. A. A.; MARCOLONGO-PEREIRA, C.; RIET-
CORREA, F.; CASTRO, M. B. 2013.  Avaliação da exposição solar na intoxicação experimental por Brachiaria 
decumbens em ovinos. Pesq. Vet. Bras. 33(8):1009-15.   
 
PUPIN, R. C.; MELO, G. K. A.; HECKLER, R. F.; FACCIN, T. C.; ÍTAVO, C. C. B. F.; FERNANDES, C. E.; GOMES, D. C.; 
LEMOS, R. A. A. 2016.  Identification of lamb flocks susceptible and resistant against Brachiaria poisoning. Pesq. 
Vet. Bras. 36(5): 383-8.   
 
RAPPAPORT, A. M. 1973. The microcirculatory hepatic unit. Microvasc, Res, 6(2):212-28.  
 
RIET-CORREA, B.; CASTRO, M. B.; DE LEMOS, R. A. A.; RIET-CORREA, G.; MUSTAFA, V.; RIET-CORREA, F. 2011. 
Brachiaria spp. poisoning of ruminants in Brazil. Pesq. Vet. Bras. 31(3):183-92.  
 
RIET-CORREA, B.; RIET-CORREA, F.; DE OLIVEIRA, C. A.; DUARTE, V. C.; RIET-CORREA, G. 2010. Histologic lesions 
in livers and lymph nodes in buffalo (Bubalus bubalis) grazing in Brachiaria spp. pastures. Pesq. Vet. Bras. 
30(9):705-11. 
 
ROSA, F. B.; RUBIN, M. I. B.; MARTINS, T. B.; LEMOS, R. A. A.; GOMES, D. C.; PUPIN, R. C.; LIMA, S. C.; BARROS, C. S. 
L. 2016.   Spontaneous poisoning by Brachiaria decumbens in goats. Pesq. Vet. Bras. 36(5):389-96.   
 
SANDRINI, C. N. M. 2006. Avaliação clínico-laboratorial e desempenho de bovinos alimentados com capim 
Brachiaria e Andropogon. (Tese). Unversidade Federal de Goiás, Goiânia,GO. 
 
SANTOS JÚNIOR, H. L. 2008. Estudo da toxicidade de diferentes estágios de crescimento da Brachiaria decumbens 
em ovinos. (Dissertação). Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária, Universidade de Brasília, Brasília, DF. 
 
SANTOS, J. W.; WAFAE, N.; BELETTI, M. E. 2012. Myocardial bridge associated with cardiovascular injuries in 
bovines adult of Canchim race. Arq. Bras. Cardiol. 98(1):22-9. 
 
SOUZA, R. I. C.; RIET-CORREA, F.; BRUM, K. B.; FERNANDES, C. E.; BARBOSA-FERREIRA, M.; DE LEMOS, R. A. A. 
2010. Brachiaria spp. poisoning in cattle in Mato Grosso do Sul, Brazil. Pesq. Vet. Bras. 30(12):1036-42.  
 
TOKARNIA, C.; DOBEREINER, H.; PEIXOTO, P. 2002. Poisonous plants affecting livestock in Brazil. Toxicon. 
40(12):1635-1660.   
 
TORRES, M. B.; COELHO, K. I. 2003. Foamy macrophages in the liver of cattle fed Brachiaria brizantha hay. Vet. 
Hum. Toxicol. 45(3):163-4. 
 



13 
 

TRINDADE, B. R. 2006. Macrófagos espumosos: estudo comparativo entre placas de aterosclerose em seres 
humanos e fígado de bovinos. (Dissertação). Escola de Veterinária, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, GO. 
 
VAZ, F. N.; RESTLE, J.; PÁDUA, J. T.; FONSECA, C. A.; PACHECO, P. S. 2013. Características de carcaça e receita 
industrial com cortes primários da carcaça de machos nelore abatidos com diferentes pesos. Ci. Anim. Bras. 
14(2):199-207.     
 
VAZ, F. N.; RESTLE, J.; PÁDUA, J. T.; FONSECA, C. A.; PASCOAL, L. L.; SEVERO, M. M. 2015. Componentes não 
carcaça de bovinos nelore abatidos com diferentes pesos. Cienc. anim. bras. 16(3):313-23.     
 
ZITNAN, R.; VOIGT, J.; KUHLA, S.; WEGNER, J.; CHUDY, A.; SCHOENHUSEN, U.; BRNA, M.; ZUPCANOVA, M.; 
HAGEMEISTER, H. 2008. Morphology of small intestinal mucosa and intestinal weight change with metabolic 
type of cattle. Vet. Med. 53(10):525-32.   
 
 

Legendas das Figuras 
 
Figura 1 – Fígado no momento da colheita de amostra. A – Retirada da amostra do lobo direito. B – Dimensões do 
instrumento de colheita.  
 
Figura 2 – Delimitação manual da área ocupada por ME na fotomicrografia da lâmina de amostra hepática corada 
por HE. Área total do campo indicado dentro do retângulo. Área ocupada pelo ME indicado nas delimitações com 
números. Setas contínuas na vertical indicam espaços portas. Setas pontilhadas na horizontal indicam veias 
terminais hepáticas.  
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CAPÍTULO 3 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A histomorfometria confere ao pesquisador uma análise mais crítica e fidedigna, 

evitando estimativas e imprecisões. Esperava-se, baseado em trabalhos passados com 

quantitativo de células, que a área ocupada por macrófagos espumosos hepáticos pudesse 

representar um meio de aferição da perda de peso dos bovinos. 

A associação da pequena marcação de área comprometida à baixa presença de 

ME, juntamente a pouca observação de necrose e degeneração (consideradas alterações 

inespecíficas), não interferiram no peso de carcaça quente em bovinos. Talvez isso se 

justifique em virtudes de todas as alterações terem sido leves, mesmo com os infiltrados 

inflamatórios presentes na quase totalidade dos animais. 

Alguns pesquisadores iniciaram pesquisas no intuito de estabelecer mecanismos 

de resistência a intoxicação por Brachiaria e perceberam que os animais, a medida que 

permanecem no pasto, passam as gerações futuras uma tolerância maior a gramínea. Esse 

fato, ao longo dos anos, pode ter contribuído para que as frequências de células espumosas 

nos bovinos diminuíssem. Outrossim, a espécie mais tóxica de Brachiaria (B. decumbens) 

vem sendo ao longo dos anos substituída por outras gramíneas. 

Os bovinos sob pastejo de Brachiaria spp. apresentavam lesões hepáticas 

caracterizadas por degeneração, necrose e presença de infiltrados inflamatórios de intensidade 

leve e pequena área do tecido hepático contendo ME. Não houve influência da área 

comprometida do parênquima hepático contendo ME com o peso da carcaça quente dos 

bovinos.  
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ANEXO I 

 

INSTRUÇÕES AOS AUTORES 
 
Os artigos devem ser submetidos através do Sistema Scholar One, link 
<https://mc04.manuscriptcentral.com/pvb-scielo>,com os arquivos de texto na versão mais 
recente do Word e formatados de acordo com o modelo de apresentação disponíveis no ato de 
submissão e no site da revista (www.pvb.com.br). Devem constituir-se de resultados de 
pesquisa ainda não publicados e não considerados para publicação em outro periódico. Apesar 
de não serem aceitas comunicações (Short commu-nications) sob a forma de “Notas 
Científicas”, não há limite mínimo do número de páginas do artigo enviado. Embora sejam de 
responsabilidade dos autores as opiniões e conceitos emitidos nos artigos, o Conselho 
Editorial, com a assistência da Assessoria Científica, reserva-se o direito de sugerir ou 
solicitar modificações aconselháveis ou necessárias. Os artigos submetidos são aceitos através 
da aprovação pelos pares (peer review). NOTE: Em complementação aos recursos para edição 
da revista é cobrada taxa de publicação (paper charge) no valor de R$ 2.000,00 por artigo 
editorado, na ocasião do envio da prova final, ao autor para correspondência. 
1. Os artigos devem ser organizados em Título, ABSTRACT, RESUMO, INTRODUÇÃO, 
MATERIAL E MÉTODOS, RESULTADOS, DISCUSSÃO, CONCLUSÕES, 
Agradecimentos e REFERÊNCIAS: 
a) o Título deve ser conciso e indicar o conteúdo do artigo; pormenores de identificação 
científica devem ser colocados em MATERIAL E MÉTODOS. 
b) O(s) Autor(es) deve(m) sistematicamente abreviar seus nomes quando compridos, mas 
mantendo o primeiro nome e o último sobrenome por extenso, como por exemplo: Paulo 
Fernando de Vargas Peixoto escreve Paulo V. Peixoto (inverso,Peixoto P.V.); Franklin Riet-
Correa Amaral escreve Franklin Riet-Correa (inverso, Riet-Correa F.). Os artigos devem ter 
no máximo 8 (oito) autores; 
c) o ABSTRACT deve ser uma versão do RESUMO em português, podendo ser mais 
explicativo, seguido de “INDEX TERMS” que incluem palavras do título; 
d) o RESUMO deve conter o que foi feito e estudado, indicando a metodologia e dando os 
mais importantes resultados e conclusões, seguido dos “TERMOS DE INDEXAÇÃO” que 
incluem palavras do título; 
e) a INTRODUÇÃO deve ser breve, com citação bibliográfica específica sem que a mesma 
assuma importância principal, e finalizar com a indicação do objetivo do artigo; 
f) em MATERIAL E MÉTODOS devem ser reunidos os dados que permitam a repetição da 
experimentação por outros pesquisadores. Em experimentos com animais, deve constar a 
aprovação do projeto pela Comissão de Ética local; 
g) em RESULTADOS deve ser feita a apresentação concisa dos dados obtidos. Quadros (em 
vez de Tabelas) devem ser preparados sem dados supérfluos, apresentando, sempre que 
indicado, médias de várias repetições. É conveniente expressar dados complexos, por gráficos 
(=Figuras), ao invés de apresentá-los em Quadros extensos; 
h) na DISCUSSÃO devem ser discutidos os resultados diante da literatura. Não convém 
mencionar artigos em desenvolvimento ou planos futuros, de modo a evitar uma obrigação do 
autor e da revista de publicá-los; 
i) as CONCLUSÕES devem basear-se somente nos resultados apresentados; 
j) Agradecimentos devem ser sucintos e não devem aparecer no texto ou em notas de rodapé; 
k) a Lista de REFERÊNCIAS, que só incluirá a bibliografia citada no artigo e a que tenha 
servido como fonte para consulta indireta, deverá ser ordenada alfabética e cronologicamente, 
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pelo sobrenome do primeiro autor, seguido dos demais autores (todos), em caixa alta e baixa, 
do ano, do título da publicação citada, e, abreviado (por extenso em casos de dúvida), o nome 
do periódico ou obra, usando sempre como exemplo os últimos fascículos da revista 
(www.pvb.com.br). 
2. Na elaboração do texto devem ser atendidas as seguintes normas: 
a) A digitação deve ser na fonte Cambria, corpo 10, entrelinha simples; a página deve ser no 
formato A4, com 2cm de margens (superior, inferior, esquerda e direita), o texto deve ser 
corrido e não deve ser formatado em duas colunas, com as legendas das Figuras no final (logo 
após as REFERÊNCIAS). As Figuras e os Quadros devem ter seus arquivos fornecidos 
separados do texto. Os nomes científicos devem ser escritos por extenso no início de cada 
capítulo. 
b) a redação dos artigos deve ser concisa, com a linguagem, tanto quanto possível, no passado 
e impessoal; no texto, os sinais de chamada para notas de rodapé serão números arábicos 
colocados em sobrescrito após a palavra ou frase que motivou a nota. Essa numeração será 
contínua por todo o artigo; as notas deverão ser lançadas ao pé da página em que estiver o 
respectivo número de chamada, sem  uso do “Inserir nota de fim”, do Word. Todos os 
Quadros e todas as Figuras têm que ser citados no texto. Estas citações serão feitas pelos 
respectivos números e, sempre que possível, em ordem crescente. ABSTRACT e RESUMO 
serão escritos corridamente em um só parágrafo e não devem conter citações bibliográficas. 
c) no rodapé da primeira página deverá constar endereço profissional completo de todos os 
autores (na língua do país dos autores), o e-mail do autor para correspondência e dos demais 
autores. Em sua redação deve-se usar vírgulas em vez de traços horizontais; 
d) siglas e abreviações dos nomes de instituições, ao aparecerem pela primeira vez no artigo, 
serão colocadas entre parênteses, após o nome da instituição por extenso; 
e) citações bibliográficas serão feitas pelo sistema “autor e ano”; artigos de até dois autores 
serão citados pelos nomes dos dois, e com mais de dois, pelo nome do primeiro, seguido de 
“et al.”, mais o ano; se dois artigos não se distinguirem por esses elementos, a diferenciação 
será feita através do acréscimo de letras minúsculas ao ano. Artigos não consultados na 
íntegra pelo(s) autor(es), devem ser diferenciados, colocando-se no final da respectiva 
referência, “(Resumo)” ou “(Apud Fulano e o ano.)”; a referência do artigo que serviu de 
fonte, será incluída na lista uma só vez. A menção de comunicação pessoal e de dados não 
publicados é feita no texto somente com citação de Nome e Ano, colocando-se na lista das 
Referências dados adicionais, como a Instituição de origem do(s) autor(es). Nas citações de 
artigos colocados cronologicamente entre parênteses, não se usará vírgula entre o nome do 
autor e o ano, nem ponto-e-vírgula após cada ano, como por exemplo: (Priester & Haves 
1974, Lemos et al. 2004, Krametter-Froetcher et. al. 2007); 
f) a Lista das REFERÊNCIAS deverá ser apresentada em caixa alta e baixa, com os nomes 
científicos em itálico (grifo), e sempre em conformidade com o padrão adotado nos últimos 
fascículos da revista, inclusive quanto à ordenação de seus vários elementos.  
3. Os gráficos (=Figuras) devem ser produzidos em 2D, com colunas em branco, cinza e 
preto, sem fundo e sem linhas. A chave das convenções adotadas será incluída 
preferentemente, na área do gráfico (=Figura); evitar-se-á o uso de título ao alto do gráfico 
(=Figura).  
4. As legendas explicativas das Figuras devem conter informações suficientes para que estas 
sejam compreensíveis, (até certo ponto autoexplicatívas, independente do texto).  
5. Os Quadros devem ser explicativos por si mesmos. Entre o título (em negrito) e as colunas 
deve vir o cabeçalho entre dois traços longos, um acima e outro abaixo. Não há traços 
verticais, nem fundos cinzas. Os sinais de chamada serão alfabéticos, recomeçandos, se 
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possível, com “a” em cada Quadro; as notas serão lançadas logo abaixo do Quadro respectivo, 
do qual serão separadas por um traço curto à esquerda. 
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