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RESUMO 

 

O estudo objetivou avaliar a eficácia do tratamento com tiossulfato de sódio em bovinos 

intoxicados experimentalmente pela “erva-de-rato” (Palicourea marcgravii A. St. Hil.). 

Foram utilizados 12 bovinos, machos, da raça Nelore, com idade aproximada de 10 meses e 

peso vivo médio de 154 kg. Após período de adaptação de 14 dias, os animais foram 

intoxicados (Fase 1) experimentalmente com P. marcgravii (0,5 mg/kg de ácido 

monofluoroacetato de sódio) por sondagem orogástrica e tratados (Fase 2) com tiossulfato de 

sódio nas doses de 50 g/animal (grupo G1) e 100 g/animal (grupo G2). Em ambas as fases 

realizou-se exames físicos e complementares (eletrocardiograma e ecocardiograma), além da 

obtenção de amostras sanguíneas para avaliações hematológica, bioquímica, quantificação de 

tiossulfato de sódio e fluido ruminal. A média e os desvios padrão foram calculados para 

todos os parâmetros clínicos, laboratoriais e para as avaliações eletrocardiográficas e 

ecocardiográficas. As variáveis foram submetidas à análise de variância (ANOVA) e as 

médias comparadas pelo teste de Tukey, considerando um nível de significância de p < 0,05. 

Todos os animais intoxicados vieram ao óbito mesmo sendo tratados com tiossulfato de sódio. 

Os animais apresentaram anemia normocítica e normocrômica após a  intoxicação. Não foram 

constadas alterações bioquímicas significativas, além da elevação da bilirrubina indireta. Na 

avaliação do fluido ruminal observou-se a redução do pH, do tempo de sedimentação e 

flotação, do tempo de redução do azul de metileno e da contagem total de protozoários. As 

principais alterações foram as arritmias ventriculares multifocais verificadas nos exames 

eletrocardiográficos e o decréscimo da função sistólica decorrente da redução da fração de 

ejeção, fração de encurtamento e débito cardíaco. Todos os animais apresentaram na 

histopatologia a degeneração hidrópica vacuolar do rim, exceto o animal 302, caracterizando 

a intoxicação pela P.marcgravii e comprovando que o modelo experimental utilizado é 

tóxico. O protocolo de tratamento proposto utilizando o tiossulfato de sódio, independente da 

dose,  não foi eficiente para tratar os animais intoxicados experimentalmente pela P. 

marcgravii na dose de 0,5 mg de ácido monofluoroacetato presente na planta. 

 

Palavras-chaves: animais, intoxicação, ácido monofluoroacetato, ecocardiografia, 

eletrocardiografia. 
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ABSTRACT 

 

The study aimed to evaluate the effectiveness of treatment with sodium thiosulfate in cattle 

experimentally poisoned by "herb-of-mouse" (Palicourea marcgravii A. St. Hil.). 12 cattle 

were used, males, Nellore, aged approximately 10 months and average live weight of 154 kg. 

After 14 days of adaptation, the animals were intoxicated (Step 1) experimentally P. 

marcgravii (0.5 mg / kg of sodium monofluoroacetate acid) and processed by orogastric probe 

(Phase 2) with sodium thiosulfate in doses of 50 g / animal (G1) and 100 g / animal (G2). In 

both phases was carried out physical examinations and (electrocardiogram and 

echocardiogram), as well as obtaining blood samples for haematological reviews, 

biochemistry, quantification of sodium thiosulfate and rumen fluid. The mean and standard 

deviations were calculated for all clinical, laboratory and electrocardiographic and 

echocardiographic evaluations. The variables were subjected to analysis of variance 

(ANOVA) and means compared by Tukey test, with a significance level of p <0.05. All 

intoxicated animals came to death even if treated with sodium thiosulfate. The animals 

showed normocytic and normochromic anemia after intoxication. No one provided significant 

biochemical changes in addition to the increase in indirect bilirubin. In the evaluation of 

ruminal fluid was observed to reduce the pH, the time for sedimentation and flotation, the 

time reduction of methylene blue and total protozoa. The main changes were multifocal 

ventricular arrhythmias observed in electrocardiographic examinations and the decrécimo 

systolic function resulting from reduced ejection fraction, fractional shortening and cardiac 

output. All animals showed on histopathology the vacuolar hydropic degeneration of the 

kidney, except the animal 302, featuring intoxication P.marcgravii and proving that the 

experimental model used is toxic. The treatment protocol proposed using sodium thiosulfate, 

independent of dose, was not effective to treat the animals experimentally intoxicated by P. 

marcgravii at a dose of 0.5 mg monofluoroacetate acid present in the plant. 

 

Keywords: animals, intoxication, monofluoroacetate acid, echocardiography and 

electrocardiography. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 No âmbito da produção, o Brasil detém o maior rebanho bovino comercial do mundo e 

desde 2004, assumiu a liderança nas exportações com vendas em mais de 180 países, de 

forma que, um quinto da carne comercializada internacionalmente é brasileira. Para alcançar 

este patamar foram estabelecidos programas que buscam a saúde animal, numa visão 

ampliada, envolvendo questões relacionadas às enfermidades dos animais, saúde pública e 

controle dos riscos em toda a cadeia alimentar, garantindo a oferta de alimentos seguros e o 

bem estar animal.  

Um enfoque especial é dado aos animais de produção com relação à parte clínica, que 

compreende cuidados quanto ao tratamento e prevenção de doenças com objetivo de evitar o 

óbito de animais que resultam em perdas econômicas que podem afetar seriamente este setor 

produtivo. Estima-se que morrem anualmente 11 milhões de bovinos por diversas doenças1, 

dentre estas mortes, acredita-se que aproximadamente 7,4-15,83% sejam causadas por plantas 

tóxicas2. 

As plantas tóxicas causadoras de morte súbita como a Palicourea marcgravii A. 

St. Hil, Arrabidaea bilabita, Dichapetalum cymosum, Acacia georginae, Gastrolobium 

grandiflorum, Oxylobium spp, entre outras são responsáveis por volta de  12% das mortes de 

bovinos no Brasil, causadas por sementes, folhas ou raízes de plantas tóxicas. Dentre as 

plantas causadoras de morte súbita, a P.marcgravii é a mais importante, pelo seu potencial 

tóxico e ampla distribuição em nosso país. 

O curso da intoxicação pelas plantas causadoras de morte subida é superagudo 

tendo o óbito precipitado pelo exercício. O quadro clínico-patológico sugere que essa planta 

interfira no funcionamento do coração, causando insuficiência cardíaca aguda
3
. Sendo assim, 

estudos eletrocardiográficos e ecocardiográficos para verificar os efeitos dessa planta na 

função cardíaca, juntamente com avaliações físicas e laboratoriais são importantes para 

antecipar o diagnóstico e compreender a fisiopatologia desta enfermidade. 

Buscando a redução do óbito de animais intoxicados pela P.marcgravii e pelas 

demais plantas causadoras de morte súbita pesquisas estão sendo feitas com o objetivo de 

estabelecer um protocolo eficiente e viável capaz de tratar os animais dessas intoxicações, 

contudo, ainda não foi encontrado algum composto aplicável à medicina veterinária capaz de 

reverter o quadro clínico apresentados nestes casos. O emprego do tiossulfato de sódio em 

ratos intoxicados pelo ácido monofluoroacetato de sódio, princípio tóxico da P.marcgravii, 

protegeu 80% dos ratos intoxicados, em estudo realizado anteriormente
4
. 
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 Devido à potente ação tóxica e ao alto índice de mortalidade dos animais intoxicados 

pelas plantas causadoras de morte súbita, como a P.marcgravii, este estudo visou avaliar a 

eficácia do tiossulfato de sódio nas intoxicações pela P.marcgravii em bovinos da raça 

Nelore, por meio de exames físicos, laboratoriais, eletrocardiográficos, ecocardiográficos, 

necropsia e exames histopatológicos. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. Palicourea marcgravii A. St Hil  

A Palicourea marcgravii A. St Hil é a principal planta tóxica brasileira causadora 

de morte súbita
5
. Popularmente é conhecida como "erva de rato", "cafezinho", "café bravo", 

"erva café", "roxa", "roxinha", "roxona", "vick"
5,6

 "cotó-cotó" e "tangaráçu"
7
. A P. marcgravii 

pertence à família Rubiaceae e distribui-se por todo país com exceção da Região Sul e do 

Estado do Mato Grosso do Sul
8
, possui boa palatabilidade, alta toxicidade e efeito 

cumulativo
9
. 

A intoxicação provocada pela P.marcgravii em condições naturais, tem sido 

relatada apenas em bovinos, mas sua toxicidade já foi experimentalmente demonstrada em 

caprinos
10,11

, ovinos
12

, coelhos
13

, cobaias, ratos
10

, equinos
10,14

 e búfalos
15

. 

O hábitat da P. marcgravii é caracterizado por regiões de boa pluviosidade, 

desenvolve-se bem em meia sombra e na beira de matas
5
. A falta de pastagens adequadas e a 

escassez de alimento são consideradas principais fatores responsáveis pela ingestão das 

plantas tóxicas mesmo quando não são palatáveis, gerando intoxicações e morte dos animais, 

agravando-se nos períodos de estiagem, quando os animais famintos comem com voracidade 

quase tudo o que encontram
16,17

.  

Os frutos da  P. marcgravii  mostram-se sempre mais tóxicos do que as folhas e as 

flores
18

. As folhas possuem toxicidade mesmo quando secas
19

. Para bovinos a dose letal está 

em torno de 1 g de folha fresca por kg de peso vivo do animal
6
. Alguns autores citam ainda 

doses de 0,65 a 0,75 g de planta por kg peso vivo
18

 e 0,6 gramas de folhas frescas por kg de 

peso vivo, induzindo quadro de intoxicação.    

 

2.2. Princípio tóxico 

O princípio ativo tóxico da P. marcgravii é o ácido monofluoroacetato de sódio 

(MF)
20

. O MF é um composto químico de alta toxicidade para os animais domésticos, 

também conhecido como ácido monofluoroacético e fluoroacetato de sódio, veneno de 

Gibflar e 1080
21

. A substância pertence à classe de produtos químicos conhecidos como 

fluoroacetatos
22

, possui a estrutura química FCH2COONa, de cor branca, inodora, não volátil 

e solúvel em água
23

. 

O MF foi sintetizado inicialmente na Bélgica em 1896
24

 e patenteado em 1927, 

como preventivo contra traças
25

. As pesquisas foram intensificadas na Segunda Guerra 

Mundial
26

 com o objetivo de produzir um potente raticida que protegesse as tropas aliadas 

contra doenças transmitidas por roedores. Em 1944 o Centro de Pesquisa de Animais 
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Selvagens de Denver nos EUA, comprovou a eficácia como rodenticida, passando a ser 

empregado extensivamente
27

.  

O MF passou a ter o uso generalizado no controle de pragas, resultando em 

mortes acidentais de bovinos, animais selvagens, animais de estimação (cães e gatos) e 

humanos
24,25

. Em 1972 o uso do MF tornou-se ilegal nos EUA, mas em 1985 foi autorizado 

seu uso no controle de coiotes em rebanhos de ovinos por meio do uso de colares com o MF 

chamados  livestock protection collars
27

.  

No Brasil, o MF foi introduzido como rodenticida em 1965, entretanto, o seu 

emprego tornou-se restrito a campanhas públicas em 1980. Contudo, em 1982 sua fabricação, 

comercialização e uso foram proibidos pelo Ministério da Saúde. Em 1989, três funcionários 

da empresa Aços Vilares S.A morreram e 76 foram hospitalizados intoxicados por MF devido 

à manipulação inadequada do produto
28

. Em 2004, o MF foi utilizado de forma criminosa na 

Fundação Parque Zoológico de São Paulo, onde, pelo menos 73 animais morreram 

intoxicados por esse composto, segundo a perícia
29

. 

 

2.3. Efeito tóxico 

A intoxicação pelo MF pode ocorrer por absorção pelo trato gastrointestinal, 

feridas abertas, mucosas, não havendo absorção pela pele intacta
30

. Não existe diferença na 

toxicidade quando administrado em diferentes vias de aplicação
24,30

. 

O MF é altamente tóxico para todas as espécies de animais
31

, inclusive para o 

homem
32

. A ação tóxica pode ser produzida por doses letais individuais conforme a espécie 

(Quadro 1) ou exposição prolongada a doses sub-letais
23

. 

 

QUADRO 1- Doses (mg/kg) letais do ácido monofluoroacetato de sódio (MF) para diferentes 
espécies animais e para o homem.  

Espécie Dose letal (mg/kg) Referências 

Bovinos  0,15 - 0,62/VO Humphreys (1988) 

Cães  0,06 - 0,20/VO Parton (2006) 

Camundongos  0,50 - 17,0/VO Chenoweth (1949) 

Caprinos 0,30 - 0,70/VO Humphreys (1988) 

Cobaios 0,5 - 1,0/VO Foss (1948) 

Coelhos  0,8/VO Parton (2006) 

Equinos 0,50 - 1,75/VO Humphreys (1988) 

Galinhas  5,0 - 7,50/VO Chenoweth (1949) 

Gatos  0,30 - 0,50/VO Humphreys (1988) 

Homem 2,0 - 10,0/VO Gajdusek e Luther (1959) 

Macacos 10,0 -12,0/VO Foss (1948) 

Ovinos  0,25 - 0,5/VO Humphreys (1988) 

Passeriformes  2,5/VO Chenoweth (1949) 

Ratos  0,10 - 3,0/VO Chenoweth (1949) 

Sapos 150,0 /SC Chenoweth (1949) 

Suínos  0,30 - 0,40/V0 Humphreys (1988) 
Fonte: Peixoto (2010). 

Via oral (VO), via subcutânea (SC) 
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O mecanismo de ação do MF inicia-se pela ligação deste à acetil coenzima A 

(CoA-SH), formando o fluoroacetilCoA, que por sua vez, substitui a acetilCoA no ciclo de 

Krebs e reage com citrato sintase, produzindo o fluorocitrato. O fluorocitrato é o metabólito 

ativo do MF e responsável pelo bloqueio da aconitase, impedindo a conversão do citrato em 

isocitrato. Consequentemente há o acúmulo de citrato e lactato nos tecidos corpóreos 

ocasionando efeitos cardiotóxicos e neurotóxicos em bovinos
33

, ovinos
34

, equinos, caprinos, 

coelhos e macacos e também atua no sistema nervoso central em cães, cobaias, ratos e 

hamsters
35

, culminando em morte. Combinado ao cálcio pode levar a hipocalcemia e agravar 

os sinais clínicos da intoxicação
36

. O MF causa também diminuição na produção de ATP e 

nos demais processos metabólicos dependentes de energia
21

. Há ainda acúmulo de ceto-

substâncias no sangue que são excretadas na urina
37

. 

O MF possui um período de latência que varia de 30 min à 2h e a morte pode 

acontecer entre uma a 24h, sendo determinada por três fatores, como o tempo necessário para 

ocorrer a hidrólise do monofluoroacetato ao ácido monofluoroacético, sua subsequente 

translocação e a penetração celular; o tempo requerido para a síntese bioquímica de uma 

quantidade letal de fluorocitrato e o tempo necessário para o fluorocitrato interferir nas 

funções intracelulares numa escala suficiente que induza sinais de intoxicação
24,30

. 

Estudos em ratos relataram que o MF pode permanecer em tecidos orgânicos por 

um a quatro dias com redução pela metade dos níveis de concentração do MF em músculo e 

fígado após menos de 2h
23

. Os resíduos do MF foram avaliados no sangue, músculo, fígado e 

rim, verificando a meia–vida plasmática de 10,8h em ovinos e 5,4 h nos caprinos e 

concentrações inferiores às do plasma nos demais órgãos, persistindo em baixa quantidade por 

até 96h
38

, ocorrendo a eliminação dentro de uma semana
23

. 

 

2.4. Fontes naturais de ácido monofluoracetato de sódio 

O monofluoroacetato de sódio é um componente natural de aproximadamente 40 

espécies de plantas na Austrália
39

, além de ter sido identificada como agente tóxico em várias 

plantas tóxicas nativas do Brasil
28

 e nas regiões Sul e Oeste da África
39

. 

No Brasil, o prejuízo na pecuária gerado pelas intoxicações por plantas que 

causam morte súbita é elevado. Essas mortes repentinas, em geral, se manifestam sem sinais 

clínicos prévios e com ausência de achados macroscópicos significativos na necropsia
5
. Até o 

momento, foram identificadas 12 espécies que causam a síndrome da morte súbita
40

 e existem 

fortes indícios de que o MF seja o princípio ativo de várias dessas plantas tóxicas
41

. 

O princípio tóxico da P.marcgravii
16,38

 também foi identificado em outras plantas 

que causam morte súbita, como a Palicourea aeneofusca
42,43

, Palicourea amapaensis, 
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Palicoure agrandiflora, Palicourea aff. juruana, Palicourea longiflora, Palicourea aff. 

longiflora, Palicourea macarthurorum, Palicourea nigricans e Palicourea vacillans 
42

, 

Amorimia rígida 
43,44

, Amorimia septentrionalis e Amorimia pubiflora 
43

 e Tanaecium 

bilabiatum (Arrabidae abilabiata) 
45

.  Na África do Sul, esse composto foi isolado e 

identificado em Dichapeta lumcymosum 
46

. Na Austrália, o MF foi identificado por 

cromatografia gasosa em Acacia georginae
47

, Gastrolobium grandiflorum
48

, Oxylobium spp e 

A.georginaee 
49

.  

Por meio de análise quantitativa, utilizando a cromatografia líquida de alta 

eficiência acoplada à espectrometria de massa sequencial com ionização química a pressão 

atmosférica (HPLC-APCI-MS), o MF foi detectado em espécies de Palicourea e Amorimia 

no Brasil (Tabela 1)
43

. Neste estudo a concentração do MF foi bem diferente nas espécies, o 

que pode explicar as diferenças de toxidades nestas plantas. A identificação do MF em plantas 

como a P.marcgravii também foi relatada em outros estudos, por meio da HPLC-APCI-MS 

42,50
,  

TABELA 1 – Concentração de ácido monofluoroacetato de sódio (MF) 

nas plantas P. marcgravii, Amorimia sp e Mascagnia 

divaricata 

Espécie de planta Concentração de MF (%) 

P. marcgravii 0,10%* e 0,17%** 

Amorimia sp 0,005% 

Amorimia amazonica <0.0007 

Amorimia camporum <0.0007 

Amorimia exotropica 0.02 

Amorimia kariniana - 

Amorimia maritima - 

Amorimia pubiflora 0.006 

Amorimia rigida 0.002 

Amorimias eptentrionalis 0.002 

Amorimia velutina - 

Mascagni adivaricata - 
Adaptado de Lee et al. (2012). 

*Planta coletada no Estado de Goiás 

**Planta coletada no Estado de São Paulo 

 

2.5. Sinais clínicos 

Os sinais clínicos presentes nos indivíduos intoxicados pelo MF consistem em 

sinais cardiovasculares e neurológicos que variam de acordo com a espécie animal, com 

intensidade dose dependente e variações individuais, aparecendo dentre 30min a 2h após a 

ingestão do MF
51

. Quanto maior a dose ingerida, menor será o intervalo entre a ingestão e 

morte
17

.  
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Um sistema de classificação em categorias, foi elaborado de acordo com o efeito 

provocado pelo MF (Quadro 2)
35

. Neste estudo não foram avaliados bovinos e ovinos, 

portanto, estas espécies não podem ser inseridas na classificação.  

 

QUADRO 2- Classificação por categoria pela ação do ácido monofluoracetato de sódio (MF) em 

diferentes espécies animais 

Classe Órgão alvo Ação doMF  Animais acometidos 

I Coração  

Morte sobrevém, em geral, por fibrilação 

ventricular Herbívoros * 

II Coração e  SNC 

Morte por falha respiratória durante 

convulsões e/ou pela fibrilação 

ventricular Onívoros 

III SNC 

Convulsões epileptiformes e a morte 

associada à parada respiratória Carnívoros 

IV coração 

Resposta atípica, caracterizada por 

bradicardia e fraqueza Ratos e hamsters 
Adaptado de CHENOWETH & GILMAN (1946) 

Ácido monofluoroacetato de sódio (MF) e sistemanervoso central (SNC) 

*exceto bovinos e ovinos 

 

Nos bovinos, os sinais de intoxicação iniciam poucas horas após ser completada a 

ingestão da dose letal
6
. Os principais sinais clínicos incluem inapetência, jugular distendida, 

apatia, tremores musculares, inquietação, taquicardia, taquipneia, relutância em movimentar-

se e, por fim, queda repentina do animal ao chão, sobrevindo à morte dentro de poucos 

minutos
50

. O animal intoxicado, antes de cair, apresenta desequilíbrio dos membros pélvicos, 

tremores musculares, respiração ofegante, pulso venoso positivo, deita ou cai em decúbito, 

realiza movimentos de pedalagem, mugidos e convulsão tônica, sendo que exercícios físicos 

como andar ou correr, podem precipitar, ou mesmo provocar os sinais e a morte
5
. Os sinais 

clínicos observados em intoxicações experimentais pela P.marcgravii
50,52

 foram semelhantes 

aos descritos nos surtos
6,53

. 

Em ovinos foram descritos sinais clínicos semelhantes aos de bovinos
41

, após 

indução experimental de intoxicação por MF. Os animais apresentaram perda da sustentação 

do equilíbrio, alterações respiratórias e cardíacas bem como o decúbito e apoio da cabeça no 

flanco (postura de auto-auscultação), tremores musculares e apatia, relutância em mover-se, 

prostração, opistótono e presença de líquido espumoso saindo pelas narinas e boca. Na fase 

final, em geral, os animais permaneciam em decúbito lateral, ficavam com membros 

espásticos, realizavam movimentos de pedalagem, apresentavam opistótono, nistagmo, 

respiração ofegante e morriam em poucos minutos. 

Em humanos os sinais compreendem alterações respiratórias, neurológicas e 

gastrointestinais
54

. Inicialmente podem apresentar náuseas, vômitos e dor abdominal, seguido 

de angústia respiratória, ansiedade, agitação, espasmos musculares, estupor e convulsões
32

. 
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Além disso, foram relatadas insuficiência renal aguda
55

 e taquicardia sinusal com 

hipotensão
32

.  

 

2.6. Diagnóstico 

O diagnóstico de intoxicação por P. marcgravii em bovinos é feito, na maioria das 

vezes, apenas baseando-se no histórico, nos achados clínicos e alterações 

anatomopatológicas
15

. Os achados macroscópicos da intoxicação por P. marcgravii são 

negativos ou pouco específicos. Ao exame histopatológico, identifica-se uma lesão muito 

típica, denominada degeneração hidrópico-vacuolar das células epiteliais dos túbulos 

uriníferos contorcidos distais (DHV) 
19

 associada à cariopicnose 
5,50,52

. 

Alterações bioquímicas sanguíneas são verificadas como o aumento da glicemia 

em camundongos
56

. Esta alteração também foi relatada em outros estudos
57

, juntamente com 

o aumento da ureia, creatinina, alanina aminotransferase e das concentrações séricas de citrato 

em cães e gatos intoxicados experimentalmente. Gatos intoxicados experimentalmente com o 

MF intravenoso, na dose de 3mmol/kg, apresentaram significativa diminuição no cálcio 

ionizado e grave acidose metabólica com aumento nos níveis de lactato e piruvato
58

. 

Alterações hepáticas foram relatadas em bovinos intoxicados experimentalmente pela P. 

marcgravii juntamente com aumento das enzimas aspartatoaminotransferase e 

gamaglutamiltransferas, além da elevação sérica da creatinaquinase
50

. Em outro estudo 

utilizando ovinos, foram verificados moderado a acentuado aumentos nos níveis de ureia com 

alguns casos de leve aumento da creatinina em episódios experimentais
41

.  

A eletrocardiografia 
54,59-61

 e ecocardiografia
41,54,59-61

 foram utilizadas para avaliar os 

efeitos tóxicos do MF sobre o coração. No exame eletrocardiográfico foi observada a 

elevação da frequência cardíaca em ovinos com ritmo sinusal
61

 e em humanos
54

, além de um 

caso de taquicardia ventricular após convulsão em gatos
60

. Os principais resultados 

ecocardiográficos de encurtamento sistólico em ovinos
41,61

. 

A cromatografia em camada delgada e a cromatografia líquida de alta eficiência 

foram eficientes na detecção de agentes tóxicos como o MF, quando empregadas na análise de 

amostras estomacais de cães e gatos com quadros toxicológicos
62

. 

  

2.7. Prognóstico 

O prognóstico das intoxicações pelo MF varia de reservado a desfavorável, com 

forte influência da dose tóxica ingerida e dos sinais clínicos apresentados
63

. Quando o 

diagnóstico e tratamento são estabelecidos precocemente há a perspectiva de melhora do 

prognóstico, como nos casos de administração de acetamida ou bicarbonato de sódio
64

 logo 

após a intoxicação. 



9 

 

 2.8. Tratamento 

Diversos estudos foram iniciados visando encontrar um tratamento viável e eficaz 

para a intoxicação por MF. Um protocolo geral de conduta de urgência nestas intoxicações 

deve ser estabelecido incluindo medidas que dificultem a absorção do agente, medidas de 

suporte e terapia específica da intoxicação
63

.  

A via natural de intoxicação pelo MF é através da exposição gastrintestinal, 

portanto medidas que impeçam ou reduzam a absorção do MF podem ser consideradas desde 

que a ingestão tenha ocorrido recentemente 
63

. As medidas que dificultam a absorção do 

agente como o uso de substâncias adsorventes como o carvão ativado podem ser 

utilizadas
63,65

.  

 As terapias de suporte à vida a serem consideradas incluem o emprego de medidas 

adjuvantes para correção dos sinais que podem acompanhar essa intoxicação como convulsão, 

alterações na temperatura, dificuldade respiratória, distúrbios hidroeletrolíticos e ácido-base, 

excitabilidade, vômitos persistentes, entre outras alterações. Essas medidas terapêuticas, em 

geral, não diferem das utilizadas em outras emergências toxicológicas 
63

. 

 Diversas substâncias veem sendo testadas como terapia específica para a intoxicação 

pelo MF (Quadro 3) e apesar de nenhuma ter sido verdadeiramente eficaz, muitos resultados 

foram considerados positivos por diminuir o índice de mortalidade dos animais intoxicados 

pelo MF. 
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QUADRO 3- Substâncias testadas como terapia específica para o ácido monofluoroacetato de 

sódio, dose, espécie ensaiada e resultado apresentado. 

Gluconato 

de cálcio 

Acão Dose Espécie Resultado Referência 

antgonizar o 
quadro de 

hipocalcemia 

130 mg/Kg cão e gato positivo 
SAKATE, 

2002 

solução IV a 10% até 

desaparecimento dos 

sinais 

gato positivo 

COLLICCHIO- 

ZUANAZE, 

2002 

Etanol 
doador de 

acetato 

800 mg/kg SC 
camundongos e 

suínos  
positivo 

HUTCHENS et 

al., 1949 

48g de etanol e 

manutenção de 

4,8g/h, durante 24h 

homem positivo 
DURANGO, 

2006 

Monoacetato 

de glicerol 

doador de 
acetato 

solução a 1% 
coelhos, cães, 

macacos e ratos  
positivo 

CHENOWETH 
et al., 1950 

0,5mg/kg/h cão  positivo MOUNT, 1992 

2 a 4 mg/kg/h  cão positivo KIRK, 1980  

0,5 mg/kg homem  - OMS 

Acetamida 
doador de 

acetato 

2 a 8 g/kg ratos positivo 
PEIXOTO et 

al., 2011 

2 a 3g/kg 
ovinos, caprinos 

e coelhos 
positivo 

HELAYEL et 
al., 2011 

1 e 2 g/Kg bovinos positivo 
PEIXOTO et 

al., 2012 

solução a 5%-20 a 25 
ml/kg 

cão positivo 

PETERSON & 

TALCOTT, 

2006 

 

O gluconato de cálcio é empregado rotineiramente na clínica veterinária na 

intoxicação por MF para antagonizar o quadro de hipocalcemia apresentado por algumas 

espécies como os gatos
58

, o que não foi observado em bovinos. Contudo, em estudos 

realizados, o gluconato de cálcio foi ineficaz na redução da mortalidade de ratos intoxicados 

pelo MF
66

. O etanol quando oxidado no organismo libera acetato impedindo ou diminuindo a 

formação do metabólito ativo desta intoxicação. Sabe-se que a ingestão crônica de etanol 

pode induzir quadros de miocardites
67

, não sendo estabelecidos os efeitos cardiovasculares 

nestes animais intoxicados. O mecanismo de ação e a eficácia do monoacetato de glicerol e da 

acetamida ainda não estão completamente esclarecidos, além disso, estes compostos possuem 

efeitos negativos que compreendem o agravamento da hiperglicemia e da acidose metabólica, 

danos capilares e hemólise
68

, podendo aumentar a concentração de citrato em vários órgãos
69

. 

 Outros compostos também foram estudados como terapia em  ratos intoxicados pelo 

MF (Quadro 4)
4
.  
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QUADRO 4- Substâncias testadas como terapia específica para o ácido monofluoroacetato de 

sódio (MF), dose e resultado apresentado. 

Substância Nº de 

animais 

Dose mg/kg % de animais mortos 

MF 10 15 100 

10 20 100 

MF + tioacetato de glicerina 10 100 20 

MF + acetilmetionina 10 100 100 

MF + citrato de sódio 10 100 100 

MF + cloridrto de  carnitina 10 100 80 

MF + cloreto de magnésio 10 50 10 

MF + tiossulfato de magnésio 10 100 0 

MF + tiossulfato de sódio 10 100 20 
 FONTE: Pereira & Pereira, 2006 

 

Dentre as substâncias testadas neste estudo, os animais intoxicados e tratados com 

tiossulfato de sódio e com tioacetato de glicerina apresentaram sobrevida de 80%, 

demonstrando a ação protetora destes agentes. O tiossulfato de sódio é um produto não tóxico, 

barato e de fácil aquisição, também conhecido por ser antídoto nas intoxicações por cianeto, 

em que assim como nas intoxicações por MF ocorre bloqueio do Ciclo de Krebs
70

. Os 

compostos precursores de acetato como o tioacetato de glicerol são capazes de exercer efeito 

protetor nas intoxicações por MF por impedirem ou reduzirem a formação do metabólito 

ativo
71

, contudo seu efeito protetor ainda não está completamente esclarecido e seu acesso não 

é fácil pela pouca disponibilidade para venda. O tiossulfato de magnésio apresentou 100% de 

eficácia, porém, devido ao seu alto custo e pela dificuldade de acesso, visto que sua produção 

não ocorre no Brasil, seu uso tem se tornado inviável. O cloreto de magnésio também é uma 

alternativa de tratamento, já que 80% dos ratos intoxicados e tratados com esse produto 

sobreviveram. A ação do cloreto de magnésio nessas intoxicações ainda não está 

completamente elucidada, mas é sabido que o magnésio possui um efeito “cardioprotetor”, 

evitando o surgimento de arritmias malignas, além do efeito anticonvulsivante
72

. 

 

2.9. Controle 

Até o momento, não foi estabelecido um protocolo terapêutico satisfatório para a 

intoxicação pelas plantas que possuem o MF, de forma que o tratamento é considerado 

inviável
5,6,15

. Por isso, medidas de prevenção e controle da intoxicação estão sendo testadas, 

analisando métodos que possam causar aversão à ingestão da planta pelos animais
73

, aspectos 

associados à microbiota ruminal e fatores genéticos
74,75

.  

Na Austrália, a prevenção da intoxicação por MF em ovinos foi testada por meio 

da inoculação intraruminal de bactérias modificadas capazes de expressar a enzima 

fluoroacetato desalogenase  
76

. Os pesquisadores notaram que os animais intoxicados pelo MF 
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apresentaram redução dos sinais clínicos, e alguns sobreviveram ao protocolo experimental, 

demonstrando a eficiência dessas bactérias em prevenir a intoxicação por MF nestes animais. 

No Brasil, o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para o Controle das 

Intoxicações por Plantas (INCTCIP) têm feito pesquisas voltadas para o controle e profilaxia 

das intoxicações por plantas que contenham MF
74

. Nos trabalhos realizados por este grupo, 

foi comprovado que a administração a ruminantes de doses não tóxicas de plantas que contêm 

MF como a A. Septentrionalis 
75

 e P. aeneofusca
74

 aumentam a resistência por parte dos 

animais, frente a estas intoxicações. Os resultados destes trabalhos sugerem que repetida 

administração de doses não tóxicas de MF protege contra a intoxicação por esta substância. 

Este grupo também avaliou a transferência da resistência à intoxicação por A. septentrionalis, 

por meio da transfaunação do conteúdo ruminal de caprinos resistentes à intoxicação para 

outros susceptíveis 
75

, os quais tiveram a resistência melhorada, visto que estes animais 

demoraram mais tempo para demonstrar sinais clínicos de intoxicação (19 dias) que os demais 

(5,7 a 7,8 dias). Contudo quando a resistência foi induzida com a administração repetida de 

doses não tóxicas de MF, o protocolo não protegeu os animais contra a intoxicação aguda por 

este composto
77

. 

Dessa forma é possível concluir que a resistência à intoxicação pelas plantas que 

contenham o MF está relacionada à presença de bactérias que hidrolisam este composto 
74-76

 e 

que a administração de um substrato não tóxico, como o líquido ruminal, estimule a 

proliferação de bactérias que expressem a enzima fluoroacetato desalogenases é um 

importante caminho na busca para o controle das intoxicações por plantas que contenham MF 

74
, necessitando ainda de mais estudos. 

A resistência também foi relatada à P.marcgravii, que contém maior concentração 

de MF que as dos estudos anteriores, em bovinos da raça Curraleiro Pé-Duro, quando 

comparada à animais da raça Nelore e Pantaneiro
50

. Neste estudo, de seis animais da raça 

Curraleiro Pé-Duro intoxicados, três sobreviveram à intoxicação pelo cafezinho na dose de 

0,5 mg/kg de MF, enquanto todos os animais do grupo Nelore e Pantaneiro morreram.  

Acredita-se que os bovinos da raça Curraleiro Pé-Duro apresentem não só a 

resistência à plantas tóxicas, como à doenças, parasitas e condições inadequadas de criação
78

, 

devido à fatores ainda não esclarecidos que podem estar relacionados à genética ou as 

condições de criação desses animais
79

, podendo ser uma alternativa para o alcance da 

resistência à P.marcgravii.  
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3. OBJETIVO  

 

3.1. Objetivo geral 

O presente estudo visou avaliar a eficácia do tratamento com tiossulfato de sódio 

em bovinos intoxicados experimentalmente pela Palicourea marcgravii A. St. Hil. 

 

3.2. Objetivos específicos 

 Avaliar a eficácia do tratamento com tiossulfato de sódio utilizando duas diferentes doses 

(50 e 100 g/animal) em bovinos intoxicados experimentalmente P.marcgravii; 

 Identificar e monitor as alterações no hemograma, na bioquímica sanguíneas, no fluido 

ruminal, no eletrocardiograma e ecocardiograma  antes e após a indução da intoxicação 

experimental; 

 Quantificar o tiossulfato de sódio plasmático antes e após a sua administração por via 

intravenosa; 

 Descrever os achados de necropsia e histopatológicos dos bovinos que morreram durante 

o experimento. 
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4.  HIPÓTESES 

 

 Apesar de numerosos estudos sobre plantas tóxicos, ainda existem muitos  aspectos 

pouco conhecidos e elucidados com relação ao tratamento da intoxicação por P. marcgravii 

em bovinos. De uma maneira geral, existem vários protocolos de tratamento para a 

intoxicação por monofluoracetato de sódio, porém nenhum possui eficácia totalmente 

comprovada.  

Considerando que a P .marcgravii é a planta tóxica mais importante do grupo que 

causam morte súbita para bovinos no Brasil e que a mesma ocasiona elevados prejuízos 

econômicos, torna-se necessário pesquisar formas de tratamento para a referida espécie 

animal, mesmo considerando a evolução rápida do processo. Na literatura foram encontrados 

estudos que demonstraram a ação protetora do tiossulfato de sódio em ratos intoxicados 

experimentalmente pelo ácido monofluoroacetato de sódio
4
. Portanto a hipótese estabelecida 

para a presente dissertação é que o tiossulfato de sódio na dose de 50 e 100 g/animal seja 

capaz de tratar bovinos intoxicados experimentalmente com 0,5 mg/kg de ácido 

monofluoroacetato de sódio presente na P.marcgravii. A ação do tiossulfato de sódio 

reverterá as alterações físicas, laboratoriais  e dos exames complementares decorrentes da 

ação tóxica do ácido monofluoroacetato de sódio.  
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5.  METODOLOGIA E ESTRATÉGIA DE AÇÃO 

 

O protocolo experimental foi avaliado e aprovado pela Comissão de Ética no uso 

de Animais (CEUA) da UFG, sob o número 074/13.  

 

5.1. Distribuição dos grupos experimentais 

Para a realização do experimento foram utilizados 12 bovinos, machos, da raça 

Nelore, com idade aproximada de 10 meses e peso médio de 154 kg divididos aleatoriamente 

em dois grupos experimentais (G1 e G2). Os animais foram intoxicados experimentalmente 

com P. marcgravii e tratados com tiossulfato de sódio nas doses de 50 g/animal (grupo G1) e 

100 g/animal (grupo G2). 

 

5.2. Coleta e caracterização botânica da P.marcgravii 

As amostras da planta foram colhidas no período de abril 2013 a dezembro de 2014, 

em matas fechadas localizadas no município de Santo Antônio de Goiás (latitude 16° 

longitude 28.82’ e elevação 800 e latitude 49° longitude 21.40’ e elevação 720), no Estado de 

Goiás.  

A identificação botânica foi feita por meio de exsicata registrada pelo número 49138 

na Unidade de Conservação – Herbário/Universidade Federal de Goiás (UFG). 

 

5.3. Determinação do teor de ácido monofluroacetato de sódio nas amostras de P. marcgravii 

As amostras obtidas foram alocadas sobre as bancadas do Laboratório de Toxicologia 

do Hospital Veterinário (HV) da Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia (EVZ)/UFG 

para o processo de desidratação, por um período de duas semanas. Após esse processo, as 

folhas secas foram trituradas em moinho Willey (modelo EDB-5®) e armazenadas em sacos 

plásticos identificados e mantidas no referido Laboratório à temperatura controlada de 22°C.  

Para a determinação do teor de MF foi confeccionado um “pool” representativo de 

todas as amostras coletadas que foram encaminhadas ao Poisonous Plant Research Laboratory 

(Logan, Utah, USA). A detecção da concentração do MF foi obtida pela técnica de 

cromatografia líquida de alta eficiência acoplada à espectrometria de massa sequencial com 

ionização química a pressão atmosférica (HPLC-APCI-MS) 
80

.  

5.4. Período de adaptação 

Os animais foram alojados em baias individuais no Galpão de Experimentação do 

Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da EVZ/UFG por período de 14 dias. 
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No período de adaptação, os bovinos receberam água ad libitum e foram alimentados 

com feno tifton 85 à vontade (Cynodon dactylon), ração (Confinamento
®
, Goiânia/GO) a 1% 

do peso vivo e sal mineral (Phoscasa
®
, Matrinchã/GO) à vontade. 

nos três últimos dias do período de adaptação, os animais foram avaliados fisicamente 

(frequência cardíaca e respiratória, temperatura e movimentos ruminais) e laboratorialmente 

(hemograma, bioquímica sanguínea e fluido ruminal), sendo que os resultados obtidos por 

meio de média aritmética foram considerados como valores de referência (T0) para os 

parâmetros a serem avaliados. No último dia também foram realizados os seguintes exames: 

eletrocardiograma, ecocardiograma e quantificação do tiossulfato de sódio plasmático. 

 

5.5. Período experimental 

O protocolo de intoxicação realizado foi semelhante ao descrito por Serodio
50

. O 

período experimental consistiu em duas fases: intoxicação (Fase1) e tratamento (Fase 2). 

Na Fase 1, os animais receberam a dose única tóxica de 0,5mg/Kg do MF (Tabela 

2). As amostras foram diluídas em dois litros de água morna e administradas aos animais em 

jejum, por meio de sonda orogástrica com auxílio de bomba manual (Springer Magrath
®

). 

Após a intoxicação, os bovinos foram mantidos em curral com área coberta, sendo ofertado 

água, 1% do peso vivo de concentrado e feno à vontade.  

A cada período de três horas, os bovinos foram avaliados no tronco de contenção 

por meio de exames físicos, realização de eletrocardiograma e ecocardiograma e obtenção de 

amostra sanguínea para a quantificação de tiossulfato de sódio. As amostras para as 

avaliações hematológica, bioquímica e de fluido ruminal foram obtidas após a identificação 

dos sinais clínicos (apatia, jugular distendida e/ tremores musculares) e alterações 

eletrocardiográficas da intoxicação.. 
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TABELA 2- Principais dados sobre o delineamento experimental da intoxicação por P. marcgravii nos 

bovinos da raça Nelore dos grupos experimentais G1 e G2. 

Grupo 

Dose do 

tiossulfato de 

sódio 

(g/animal) 

N° 

animal 

Peso dos 

animais 

(kg) 

Quantidade 

planta (g/kg) 

Quantidade 

total de planta 

(g/animal) 

G1 50 

302 140 1,61 225,08 

305 129,6 1,61 208,36 

306 132 1,61 212,22 

308 128 1,61 205,79 

309 131 1,61 210,61 

312 132 1,61 212,22 

G2 100 

301 128 1,61 205,79 

304 136,5 1,61 219,45 

307 180 1,61 289,39 

310 138 1,61 221,86 

313 178 1,61 286,17 

314 142 1,61 228,30 

 

Os animais que apresentaram apatia ou tremores musculares ou jugular distendida 

e presença de alterações no eletrocardiograma foram tratados (Fase 2) com o tiossulfato de 

sódio na dose de 50g/animal (G1) e 100g/animal (G2), por via intravenosa, em dose única. 

Utilizou-se o tiossulfato de sódio anidro PA, da marca Neon
®

, diluído em 500 ml de água 

destilada. As avaliações foram realizadas 15 minutos após o término do tratamento de acordo 

com o Quadro 5. 

 

QUADRO 5 - Momentos de realização de exames físicos, coletas de amostras sanguíneas e 
líquido ruminal dos bovinos da raça Nelore dos grupos G1 e G2, intoxicados 

experimentalmente por P. marcgravii e tratados com tiossulfato de sódio 

Avaliação 

 

Fase 1 

 

 

Fase 2 

 

Exame físico e colheita de sangue 

para quantificação de tiossulfato de 

sódio 

Intervalos 

de 3 horas 

15 min após termino do tratamento, e 

posteriormente a cada 3 horas 

Hemograma, líquido ruminal, 

fibrinogênio e proteína plasmática. 

Início dos 

sinais 

clínicos 

15 min após termino do tratamento, e 

posteriormente a cada 12 horas 

Bioquímicas séricas Início dos 
sinais 

clínicos 

15 min após termino do tratamento, e 
posteriormente a cada 6 horas 

Eletrocardiograma e 
ecocardiograma 

Intervalos 
de 3 horas 

15 min após termino do tratamento, e 
posteriormente a cada 6 horas 

5.6. Avaliações físicas, laboratoriais e exames complementares 

 

5.6.1. Exame físico 

Os animais foram submetidos à avaliação de frequência respiratória (FR) e cardíaca 

(FC), temperatura retal (T° C) e motricidade ruminal (MR) 
81

.  
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5.6.2. Hemograma 

O hemograma foi realizado no Laboratório Multiusuário do Programa de Pós-

Graduação em Ciência Animal da EVZ/UFG. Para sua determinação foram obtidos cinco ml 

de sangue, por venopunção da jugular, em tubo a vácuo (Vacutainer
®
), com anticoagulante 

EDTA a 10%. Após a colheita, os tubos foram imediatamente conservados a temperatura 

entre 4 a 6 °C e as amostras foram processadas no prazo máximo de seis horas.  

O analisador hematológico automático (modelo BC 2800 VET AUTO-HEMATOLY 

ANALISE, MINDRAY
®
) foi utilizado para determinar os valores de contagem total de 

hemácias (HE), hemoglobina (HB), volume globular (VG), índices hematimétricos absolutos 

(volume globular médio (VCM), concentração de hemoglobina globular média (CHCM) e a 

contagem total de leucócitos (LE). Para o exame diferencial dos leucócitos foram 

confeccionados esfregaços sanguíneos, sendo estes corados posteriormente pelo método 

Leishman
®
.  

 

5.6.3. Fibrinogênio 

 O fibrinogênio foi quantificado por meio da técnica de precipitação no tubo de micro-

hematócrito a 56º C
82

. 

 

5.6.4. Bioquímicas sanguíneas 

As avaliações de bioquímicas sanguíneas foram realizadas no Laboratório de Análises 

Clínicas do HV/EVZ/UFG. Para a realização das provas bioquímicas, exceto a glicose, foram 

colhidos 20 ml de sangue da veia jugular em dois tubos à vácuo (Vacutainer
®
, Becton 

Dickinson Ind. Cirúrgicas Ltda, Brasil). Após a retração do coágulo e obtenção do soro, os 

tubos foram centrifugados por 10 minutos a 3000 rpm. Em seguida, o soro foi aspirado, as 

alíquotas armazenadas em tubos plásticos com tampa (Eppendorf
®
, Alemanha) sendo 

mantidos sob refrigeração, por no máximo seis horas e posteriormente congelados a -20ºC em 

freezer comum. A ureia, creatinina, aspartatoaminotransferase (AST), 

gamaglutamiltransferase (GGT), bilirrubina total (BIL T), bilirrubina direta (BIL D), proteína 

sérica total (PS), creatina quinase (CK) foram determinadas por analisador automático da 

marca Wiener  CM 250 juntamente com a utilização de reagentes comerciais da marca 

Biotécnica
®
. A bilirrubina indireta (BIL I) foi obtida pelo cálculo da diferença entre a BIL T e 

BIL D.  

As amostras sanguíneas empregadas para a quantificação da glicose foram colhidas 

em tubos à vácuo (Vacutainer
®
, Becton Dickinson Ind. Cirúrgicas Ltda, Brasil) de quatro ml, 

contendo fluoreto, centrifugadas por 10 minutos a 3000 rpm, sendo o plasma aspirado e 



19 

 

avaliado imediatamente. A determinação foi feita pelo método cinético em tempo fixo à 

temperatura de 37ºC, utilizando reagentes comerciais (Labtest Diagnóstica S. A.
®
, Lagoa 

Santa - MG). Para a leitura das reações optou-se pelo analisador bioquímico semiautomático 

(espectrofotômetro) marca Bioplus
®
, modelo Bio-2000 IL–A. 

 

5.6.5. Análise do fluido ruminal 

As amostras do conteúdo ruminal foram obtidas por meio da introdução de uma 

sonda orogástrica no rúmem 
83

. Para a avaliação do pH ruminal, os primeiros 200 ml foram 

desprezados evitando a contaminação com a saliva, sendo colhidos aproximadamente 200 ml 

de cada animal. O pH foi aferido imediatamente após a colheita pelo medidor de pH de 

bancada da marca Gehaka
®
, modelo PG 1800. Foram realizadas as provas de sedimentação e 

flotação (TAS), determinação da atividade redutiva bacteriana (PRAM), a estimativa 

percentual da densidade da população e a intensidade de movimentos dos protozoários 

ruminais 
84

, além da contagem e classificação dos protozoários ciliados ruminais
85

. 

 

5.6.6. Quantificação do tiossulfato 

 Para a quantificação do tiossulfato de sódio nas amostras de plasma dos bovinos foi 

feita colheita sanguínea por meio da veia jugular em tubo de 10mL à vácuo (Vacutainer
®
, 

Becton Dickinson Ind. Cirúrgicas Ltda, Brasil), descartáveis, de vidro, contendo heparina 

sódica. O plasma foi obtido pela centrifugação por 10 minutos a 3000 rpm, o qual foi aspirado 

e armazenado em tubos plásticos com tampa (Eppendorf
®
, Alemanha) mantidos congelados a 

-20 ºC, até o processamento. 

A metodologia utilizada foi adaptada de protocolo utilizado para quantificação em 

soluções aquosas
86

. Uma solução padrão de iodato (0,100 N=0,100/6M) foi preparada por 

dissolução de 3,567g de iodato de potássio (99,98%) em 1000 ml de água destilada. Em 

seguida, 10 µL do plasma foi diluído em 1,99 mL de água destilada e adicionado de uma 

solução de 0,6 ml de ácido sulfúrico 5 Me 0,42 ml da solução de iodato já preparada (0,100 

N=0,100/6M). A mistura foi colocada em banho-maria a 40°C durante 30 minutos. Depois, 

adicionou-se1ml de hidróxidode sódio 6 M,1 ml de ácido acético 5 M e 1 ml de solução de 

iodeto depotássio 1 M. A absorbância das amostras foram lidas a 350 nm, no 

espectrofotômetro UV/Vis Instrutherm Mod. 2000A.  

 

5.6.7. Eletrocardiograma 

A avaliação eletrocardiográfica (ECG) foi feita utilizando-se um eletrocardiógrafo 

computadorizado (ECG PC TEB
®
), com os eletrodos posicionados nas regiões do olecrano e 
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acima da patela, com o animal em posição quadrupedal, sendo monitorado por cinco 

minutos
87

. As arritmias presentes em cada exame foram contadas e classificadas quanto à 

origem e morfologia, na derivação DII 
88

. 

 

5.6.8. Ecocardiograma 

Os exames ecocardiográficos foram realizados no hemitórax esquerdo e direito, na 

região do 3º ao 5º espaços intercostais, após a tricotomia
89

. Foram obtidas as imagens 

bidimensionais apical esquerda (saída do ventrículo esquerdo), paraesternal direita, eixo curto 

dos ventrículos e posteriormente a avaliação em modo M e Doppler
90

. As imagens foram 

adquiridas com os animais contidos no brete, em posição quadrupedal utilizando o aparelho 

de ultrassom da Marca GE Logic Book
®
 e probe phased com frequência de 1-4 MHz. As 

estruturas mensuradas foram o septo interventricular na diástole (SIVd) e sístole (SIVs), 

diâmetro da câmara ventricular esquerda na diástole (VEd) e na sístole (VEs), espessura da 

parede do ventrículo esquerdo na diástole (PVEd) e na sístole (PVEs), fração de ejeção (FE%) 

e de encurtamento (FEC%), diâmetro do átrio esquerdo (AE) e da raiz da aorta (AO) e débito 

cardíaco (DC)
91

. 

 

5.7. Necropsia e histopatológico 

Após o óbito dos animais, a necropsia foi realizada imediatamente, onde foram 

coletados fragmentos de encéfalo, rim, fígado, baço, pulmão e coração. As amostras foram 

fixadas em solução de formol tamponado a 10%, processados rotineiramente para 

histopatologia e  corados por hematoxilina-eosina (HE)
92

. 

 

5.8. Análise estatística 

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado em esquema de parcelas 

subdivididas no tempo, considerando modelo misto (animal como efeito aleatório). A média e 

os desvios padrão foram calculados para todos os parâmetros laboratoriais, exame físico e 

exames complementares. As medidas dos momentos basal e pós-intoxicação dos grupos G1 e 

G2 e dos momentos basal, pós-intoxicação e pós-tratamento do grupo G2 foram submetidas à 

análise de variância (ANOVA) e as médias comparadas pelo teste de Tukey, por meio do 

pacote computacional do SAS, com grau de significância de 5%. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Determinação do teor de ácido monofluroacetato de sódio nas amostras de P. marcgravii 

O teor de MF quantificado nas amostras de P.Marcgravii foi de 0,0311%. 

 

6.2. Valores de referências para os grupos 

Os valores de referência dos parâmetros clínicos, laboratoriais e exames 

complementares utilizados para os animais do experimento foram estabelecidos e 

apresentados nos Anexos (Anexo 1, 2, 3 e 4). 

6.3. Intoxicação 

Os principais dados sobre o início dos sinais clínicos, término do tratamento, tempo de 

sobrevida pós-tratamento e morte dos bovinos intoxicados experimentalmente por P. 

marcgravii estão descritos no Quadro 6. 

 

QUADRO 6 - Principais dados sobre o início dos sinais clínicos, término do tratamento, tempo de 

sobrevida pós-tratamento e morte dos bovinos dos grupos G1 e G2 intoxicados 
experimentalmente pela P. Marcgravii e tratados com tiossulfato de sódio. 

Grupo Animais 
Início dos sinais 

clínicos (mim) 

Sobrevida pós-

tratamento (mim) 

Sobrevida pós-

intoxicação 

(mim) 

G1 

302 180 80 367 

305 360 1275 1697 

308 360 - 381 

309 360 73 483 

312 360 - 385 

306 540 - 580 

G2 

301 180 62 382 

304 180 59 325 

310 180 116 417 

313 180 15 303 

314 180 188 470 

307 360 - 405 

 

O início dos sinais clínicos variou de 180 a 540 minutos no grupo G1 e de 180 a 360 

nos animais do grupo G2. Nos bovinos 306, 308 e 312 do G1 e 307 do G2, não foi possível 

administrar toda a dose terapêutica proposta, pois os animais morreram durante o 

procedimento. Todos os bovinos intoxicados e avaliados morreram mesmo com a 

administração de tiossulfato de sódio. O bovino 305 foi o que sobreviveu por mais tempo 

depois de iniciado o tratamento (1275 min).  
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6.4. Exame físico 

 Todos os animais intoxicados pela P. marcgravii, apresentaram distensão da jugular 

com pulso venoso positivo e apatia (Gráfico 1). Adicionalmente, alguns animais de ambos os 

grupos apresentaram respiração abdominal (bovinos 305, 306, 312, 314), decúbito esternal 

(314, 305, 309), tremores musculares (306, 305, 301) e mucosas cianóticas (306, 307 e 308). 

Na fase terminal verificou-se queda brusca ao solo de todos os animais, exceto o bovino 314, 

protrusão de língua (bovinos 305, 307 e 314) e mugido (bovino 305 e 314). 

 

 

FIGURA 1 – Frequência (%) dos principais achados clínicos 

observados nos bovinos da raça Nelore intoxicados pela 

P. marcgravii, tratados com 50 g/animal (G1) e 100 

g/animal (G2) de tiossulfato de sódio. JUG: jugular 

distendida; RESP: respiração abdominal; DE: decúbito 

esternal; TM: Tremores musculares; MC: mucosas 

cianóticas; QB: queda brusca ao solo; LP: língua 

protrusa. 

 

Na avaliação da frequência cardíaca, frequência respiratória e temperatura corporal 

não foram observadas diferenças significativas (p<0,05) entre as médias avaliadas (Tabela 3), 

apresentando valores dentro dos parâmetros de normalidade. A motricidade ruminal 

apresentou a média marginal do T1 abaixo da normalidade e estatisticamente menor que o T0 

(p>0,05), no G2 o T1 e T2 também estavam abaixo da normalidade e significativamente 

menores que o T0 (p<0,05).  
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TABELA 3-  Médias ajustadas dos parâmetros do exame físico nos tempos basal (T0), pós-

intoxicação (T1) e pós-tratamento (T2), em bovinos Nelore intoxicados por P. 

marcgravii tratados com 50 g/animal (G1) e 100 g/animal (G2) de tiossulfato 
de sódio. 

Variável Tempo G1 G2 Média p¹ p² 

FC              

(bpm) 

T0 96,277
a
 97,502

aA
 96,889

a
 0,9945 0,9464 

T1 99,50
a
 94,17

aA
 96,833

a
 

  
T2 

 
95,20

A
 

   
 Média 97,888 95,624 

   

 

FR                 

(mpm) 

T0 36,498
a
 30,278

aA
 33,388

a
 0,8799 0,4306 

T1 38,167
a
 27,667

aA
 32,917

a
   

T2  25,200
A
    

 Média 37,333 27,715    

Tº C 

 

T0 39,0000
a
 39,2033

aA
 39,1017

a
 0,357 0,4165 

T1 39,267
a
 37,200

aA
 38,2333

a
   

T2  38,840
A
    

 Média 39,1333 38    

 

MR 

T0 7,1100
a
 6,7217

aA
 6,9158

a
 <0,0001 0,0011 

T1 4,3333
a
 5,0000

aB
 4,6667

b
   

T2  4,0000
B
    

 Média 5,7217 5,2407    
Médias seguidas de letras minúsculas diferentes nas linhas indicam diferença significativa (p<0,05) entre os grupos. 

Médias seguidas de letras maiúsculas diferentes nas colunas indicam diferença significativa (p<0,05) entre os tempos.  

p¹ (p < 0,05) entre T0, T1 do G1 e G2. p² (p < 0,05) entre T0, T1 e T2 do G2.  

Frequência cardíaca (FC), frequência respiratória (FR), temperatura corporal (TºC)e movimentos ruminais (MR). 

 

6.5. Hemograma e fibrinogênio 

 

6.5.1. Eritrograma 

 No eritrograma (hemácias, hemoglobina e volume globular) foram encontradas 

alterações numéricas nos parâmetros mensurados que produziram diferenças estatísticas entre 

as médias marginais dos tempos. Na contagem de hemácias, a média marginal do T1 foi 

menor que a do T0 (p>0,05), mas ainda estava dentro dos parâmetros de normalidade, 

inclusive não se observou variações numéricas (p>0,05) entre os grupos experimentais. Na 

determinação de hemoglobina a média marginal do tempo T1 foi menor que o T0, além de 

estar abaixo dos parâmetros de normalidade, houve também variações significativas (p<0,05) 

em que o maior valor encontrado foi em G2 e o menor em G1, nos momentos T0 e T1. O 

volume globular (%) apresentou comportamento similar à concentração de hemoglobina, com 

diferença estatística (p<0,05) entre os tempos , em que o T1 foi menor que o T0 e abaixo dos 

parâmetros de normalidade e entre os grupos experimentais avaliados, em que G2 apresentou 

o maior valor e G1 o menor.  

Nos índices hematimétricos, o VCM e CHCM estavam com as médias dentro dos 

parâmetros de normalidade e não apresentaram diferenças significativas (p<0,05) entre as 

médias marginais dos tempos. Na mensuração de VCM entre os grupos experimentais não 
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houve diferença significativa (p>0,05). Entretanto, na mensuração da CHCM houve diferença 

significativa (p<0,05) entre os grupos experimentais, onde o G2 apresentou o maior valor 

médio e o G1 o menor, no T0 (Tabela 4). 

 
TABELA 4- Médias ajustadas do eritrograma nos tempos basal (T0), pós-intoxicação (T1) e pós-

tratamento (T2) nos bovinos da raça nelore intoxicados pela P. marcgravii 

tratados com 50 g/animal (G1) e 100 g/animal (G2) de tiossulfato de sódio. 

Variável Tratamento G1 G2 Média p¹ p² 

HE 

(x10
6
/mm³) 

T0 7,57
a
 8,10

aA
 7,83

a
 0,004 0,1866 

T1 7,00
a
 7,46

aA
 7,23

b
 

  
T2 

 
7,53

A
 

   
Média 7,28 7,78 

   

HB                    

(g/dL) 

T0 9,89
b
 10,89

aA
 10,39

a
 0,0001 0,0949 

T1 8,80
b
 9,67

aA
 9,23

b
 

  
T2 

 
10,18ª 

   
Média 9,3475 10,24723 

   

VG                    

(%) 

T0 31,8050
b
 33,45

aA
 32,6275

a
 0,0237 0,0931 

T1 28,817
a
 30,35

aA
 29,5833

b
 

  
T2 

 
30,40

 A
 

   
Média 30,31 31,4 

   

VCM                

(%) 

T0 42,223
a
 41,213

aA
 41,7183

a
 0,311 0,6868 

T1 40,9367
a
 40,7500

aA
 40,8433

a
 

  
T2 

 
41,60

A
 

   
Média 41,5800 40,9817 

   

CHCM 

T0 30,9400
b
 32,8667

aA
 31,9033

a
 0,0153 0,2722 

T1 30,7500
a
 31,9167

aA
 31,3333

a
 

  
T2 

 
33,42

 A
 

   
Média 30,845 32,3917 

   
Médias seguidas de letras minúsculas diferentes nas linhas indicam diferença significativa (p<0,05) entre os grupos. 

Médias seguidas de letras maiúsculas diferentes nas colunas indicam diferença significativa (p<0,05) entre os tempos.  

p¹ (p < 0,05) entre T0, T1 do G1 e G2. p² (p < 0,05) entre T0, T1 e T2 do G2. 

Hemácias (HE), hemoglobina (HB), volume globular (VG), volume corpuscular médio (VCM) e concentração da hemoglobina 

corpuscular média (CHCM) 

 

 

6.5.2. Leucograma 

As médias dos leucócitos totais e segmentados não apresentaram diferença significativa 

para nenhum momento (p>0,05) (Tabela 5), com valores dentro dos parâmetros de 

normalidade. Os linfócitos e eosinófilos tiveram as médias marginais do T0 estatisticamente 

maiores que o T1 (p<0,05), porém os valores estão dentro do intervalo de normalidade para o 

experimento, além disso, não houve diferença numérica entre os grupos.  

Os monócitos não apresentaram diferença significativa (p>0,05) entre as médias 

marginais dos tempos, contudo os valores foram estatisticamente maiores no G2 e menores no 
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G1 (p>0,05), apesar de que as médias estarem dentro dos valores de referência para o 

experimento.  

 
TABELA 5- Médias ajustadas do leucograma nos tempos basal (T0), pós-intoxicação (T1) e pós-

tratamento (T2), nos bovinos da raça nelore intoxicados pela P. marcgravii 

tratados com 50 g/animal (G1) e 100 g/animal (G2) de tiossulfato de sódio. 

Médias seguidas de letras minúsculas diferentes nas linhas indicam diferença significativa (p<0,05) entre os grupos. 

Médias seguidas de letras maiúsculas diferentes nas colunas indicam diferença significativa (p<0,05) entre os tempos. 

p¹ (p < 0,05) entre T0, T1 do G1 e G2. p² (p < 0,05) entre T0, T1 e T2 do G2. 

Leucócitos totais (LE), segmentados (SG), linfócitos (LF), eosinófilos (EOS) e monócitos (MONO). 

 

 

6.5.3. Plaquetas e fibrinogênio 

As médias das plaquetas e fibrinogênio estavam dentro dos parâmetros de normalidade 

e não foram diferentes significativamente (p>0,05) nos momentos analisados (Tabela 6), além 

de estarem dentro dos valores de normalidade. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Variável Tratamento G1 G2 Média p¹ p² 

LE        

(x10³/mm³) 

T0 10872,2a  10978,3aA 10925,3a 0,3748 0,2513 

T1 11017a  9389aA 10200a 

  T2 
 

8800 A 
   

Média 10944,4 9722,4     

SG        

(x10³/mm³) 

T0 4036,1a 3033,7aA 3534,9a  0,3488 0,8631 

T1 5077a 3194aA 4135,4a  

  T2 
 

 3372,8A 
   

Média 4556,7 3200,2       

LF        

(x10³/mm³) 

T0 6451,9a 7509,3aA 6980,6a 0,0286 0,0599 

T1 5004a 5851aA 5427,4b 

  T2 
 

5239,2A   
  

Média 5727,9 6199,833       

EOS        

(x10³/mm³) 

T0 189,46a 181,37aA 185,42a 0,0141 0,0331 

T1 107,00a 28,17 aA 67,58b  

  T2 
 

32,00A 
   

Média 148,23 80,51       

MONO        

(x10³/mm³) 

T0 147,41b 275,31aA 211,36a  0,8606 0,1808 

T1 110,17b 295,00aA 202,58a 

  T2 
 

144A   
  

Média 128,79 237,43       
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TABELA 6- Médias ajustadas das plaquetas e fibrinogênio nos tempos basal (T0), pós-

intoxicação (T1) e pós-tratamento (T2) nos bovinos da raça nelore intoxicados 

pela P. marcgravii tratados com 50 g/animal (G1) e 100 g/animal (G2) de 
tiossulfato de sódio. 

Variável Tratamento G1 G2 Média p¹   p² 

PLT         

T0 339,83a 407,50aA 373,67a 0,2505   0.2510 

T1 320,2a 454,8aA 387,50a 
  

 

T2 
 

575.40A       
 

Média 330,00          479,2       

FB        

(g/dl) 

T0 444,45a 455,56aA 450,00a 0,8372  
0.8809 

 

T1 333,33a 433,33aA 383,33a 

   

T2 
 

480.00A       
 

Média 388,89 456,3       

Médias seguidas de letras minúsculas diferentes nas linhas indicam diferença significativa (p<0,05) entre os grupos. 

Médias seguidas de letras maiúsculas diferentes nas colunas indicam diferença significativa (p<0,05) entre os tempos. 

p¹ (p < 0,05) entre T0, T1 do G1 e G2. p² (p < 0,05) entre T0, T1 e T2 do G2. 

Plaquetas (PLT) e fibrinogênio (FB).  

 

6.6. Bioquímica sanguínea 

Na bioquímica sérica, as médias da ureia, creatinina e GGT estavam dentro dos 

parâmetros de normalidade e não apresentaram diferença significativa (p>0,05) para os 

momentos analisados (Tabela 7). A atividade da AST não apresentou diferença significativa 

(p>0,05) entre as médias marginais dos tempos, mas os valores numéricos apresentados pelo 

G2 foram acima dos parâmetros de normalidade e estatisticamente maiores que o G1 (p>0,05) 

no T1. 
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TABELA 7- Médias ajustadas das bioquímicas séricas nos tempos basal (T0), pós-

intoxicação (T1) e pós-tratamento (T2), nos bovinos da raça nelore 

intoxicados pela P. marcgravii tratados com 50 g/animal (G1) e 100 g/animal 
(G2) de tiossulfato de sódio. 

Variável Tratamento G1 G2 Média  p¹ p² 

Ureia             

(mg/dl) 

T0 25,390 a 22,112aA 23,751a  0,7418 
0,4898 

 

T1 25,500 a 24,500aA 25,000a  
 

 

T2  29,000A     

Média 25,445 25,204 
 

 
 

 

Creatinina 

(mg/dl) 

T0 1,1933a 1,4883aA 1,3408a  0,7427 0,8040 

T1 1,2533a 1,5167aA 1,3850a  
 

 

T2  1,3680A     

Média 1,2233 1,5025A 
 

 
 

 

AST    

(U/L) 

T0 76,11a 97,00aA 86,555a  0,1252 0,4209 

T1 83,67 b 120,00aA   101,835a 
 

 

T2  119,00A    

Média 79,888 112,00  
 

 

GGT  

(U/L) 

T0 17,112a 13,277aA 15,194a  0,7745 0,6303 

T1 18,667a 13,667aA 16,167a  
 

 

T2  14,600A     

Média 17,889 13,85 
 

 
  

Médias seguidas de letras minúsculas diferentes nas linhas indicam diferença significativa (p<0,05) entre os grupos. 

Médias seguidas de letras maiúsculas diferentes nas colunas indicam diferença significativa (p<0,05) entre os tempos.  

p¹ (p < 0,05) entre T0, T1 do G1 e G2. p² (p < 0,05) entre T0, T1 e T2 do G2. 

Aspartatoaminotransferase (AST) e gamaglutamilransferase (GGT). 

 

As bilirrubinas total e indireta tiveram as médias dos tempos significativamente 

diferentes (p<0,05), de forma que os valores marginais do T1 foram maiores que as do T0, da 

mesma forma, o T1 foi maior que o T0 e T2 no G2 (p>0,05), já entre os grupos não ocorreu 

diferenças significativas (p>0,05) (Tabela 8). Todas as médias marginais do T1 foram acima 

dos valores de referência, exceto a média do G1 neste tempo. A bilirrubina direta não 

apresentou diferença entre as médias analisadas.  
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TABELA 8- Médias ajustadas das bioquímicas séricas nos tempos basal (T0), pós-intoxicação (T1) e 

pós-tratamento (T2), nos bovinos da raça nelore intoxicados pela P. marcgravii 

tratados com 50 g/animal (G1) e 100 g/animal (G2) de tiossulfato de sódio. 

Variável Tratamento G1 G2 Média p¹ p² 

BIL T 

(mg/dL) 

T0 0,07667a 0,08000aB 0,07833 b 0,3757 0,0134 

T1 0,09667a 0,14000aA 0,11833a 
  

T2 
 

0,07200B 
   

Média 0,08667 0,0973 
   

BIL D 

(mg/dL) 

T0 0,048333a 0,036667aA 0,04250a 0,3757 0,2848 

T1 0,04667a 0,05667aA 0,05167a 
  

T2 
 

0,03400A 
   

Média 0,04750 0,0424 
   

BIL I 

(mg/dL) 

T0 0,030000a 0,043333aB 0,036667b 0,0045 0,0083 

T1 0,04833a 0,08667aA 0,067500a 
  

T2 
 

0,03800 B 
   

Média 0,039167 0,05600 
   

Médias seguidas de letras minúsculas diferentes nas linhas indicam diferença significativa (p<0,05) entre os grupos. 

Médias seguidas de letras maiúsculas diferentes nas colunas indicam diferença significativa (p<0,05) entre os tempos.  

p¹ (p < 0,05) entre T0, T1 do G1 e G2. p² (p < 0,05) entre T0, T1 e T2 do G2. 

Bilirrubina total (BIL T), bilirrubina direta (BIL D) e bilirrubina indireta (BIL I). 

 

A proteína sérica total  apresentou médias dentro dos valores de referência, contudo 

teve diferenças significativas (p>0,05) entre as médias do G1. A CK  não apresentou 

diferença significativa entre as médias (p<0,05), contudo o momento T1 a  média marginal  e 

a média do G2 acima da normalidade. A glicose não apresentou diferença significativa 

(p>0,05)  para as médias avaliadas mantendo os valores dentro do intervalo de normalidade. 
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TABELA 9- Médias ajustadas das bioquímicas séricas nos tempos basal (T0), pós-intoxicação 

(T1) e pós-tratamento (T2), nos bovinos da raça nelore intoxicados pela P. 

marcgravii tratados com 50 g/animal (G1) e 100 g/animal (G2) de tiossulfato de 
sódio. 

Variável Tratamento G1 G2 Média Tratamento Interação 

PS   

(g/dL) 

T0 5,5983b 6,3350aA 5,9667a 0,2163 0,1502 

T1 5,4833a 6,0400aA 5,7617a 
  

T2 
 

5,6660A 
   

Média 55,408 6,01366 
   

CK  

(g/dL) 

T0 347,3a 684,6aA 516,0a 0,1425 0,3569 

T1 442a 2315aA 1378,5a 
  

  
1550A 

   

Média 394,5 1516,533 
   

GLI 

(g/dL) 

T0 86,610
a
 95,500

aA
 91,055

a
 0,8231 0,7612 

T1 99,50a 86,00aA 92,750a 
  

T2 
 

89,60 A 
   

Média 93,055 90,75 
   

Médias seguidas de letras minúsculas diferentes nas linhas indicam diferença significativa (p<0,05) entre os grupos. 

Médias seguidas de letras maiúsculas diferentes nas colunas indicam diferença significativa (p<0,05) entre os tempos.  

p¹ (p < 0,05) entre T0, T1 do G1 e G2. p² (p < 0,05) entre T0, T1 e T2 do G2. 

Proteína sérica total(PS), a creatina quinase (CK) e a glicose (GLI). 

 

6.7. Fluido Ruminal 

O pH do líquido ruminal apresentou diferença significativa entre as médias marginais 

dos tempos que tiveram valores menores para o T0 e maiores para o T2, da mesma forma que 

o T1 e T2 foram estatisticamente menores que o T0 no G2 (p>0,05). Já entre os grupos, o pH 

também apresentou valores estatisticamente menores para o G2 e maiores para o G1, no T1 

(p>0,05) (Tabela 10). As médias marginais do tempo e do G1 estavam dentro na normalidade, 

mas no G2 o T0 estava acima e o T1 e T2 abaixo dos parâmetros de normalidade.   

O TAS não apresentou médias marginais com diferenças significativas entre os 

tempos (p>0,05), mas o T0 foi significativamente maior que o T1 e T2 no G2 (p>0,05). Entre 

os grupos o TAS não teve diferença estatística (p>0,05). Todas as médias do TAS estavam 

dentro dos parâmetros de normalidade  

As médias marginais do PRAM aumentaram significativamente do T0 para o T1, 

assim como o T0 foi estatisticamente menor que o T1 e T2 do G2 (p>0,05). Entre os grupos, 

ocorreu diferença significativa entre as médias do G1 e G2 nos tempos T0 e T1 (p>0,05). 

Todas as médias do PRAM no tempo T1 estavam acima dos valores de normalidade para o 

experimento. 
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TABELA 10- Médias ajustadas da avaliação do líquido ruminal aferidas nos tempos basal 

(T0), pós-intoxicação (T1) e pós-tratamento (T2), nos bovinos da raça 

Nelore intoxicados pela P.marcgravii tratados com 50 g/animal (G1) e 
100 g/animal (G2) de tiossulfato de sódio. 

Variável Tratamento G1 G2 Média p¹ p² 

pH 

T0 7,1433a 8,098aA 7,62065a 0,002 0,0108 

T1 7,3583a 5,286bB 6,32215b 
  

T2 
 

4,65B 
   

Média 7,2508 6,011333333 
   

TAS 

T0 8,87 a 8,098aA 8,484a 0,297 0,0108 

T1 4,655a 4,655aB 4,655a 
  

T2 
 

5,286B 
   

Média 8,22 6,013 
   

PRAM 

T0 4,9a 5,0283aB 4,96415b 0,00386 0,0242 

T1 9,6a 7,765bA 8,6825a 
  

T2 
 

7,496A 
   

Média 7,03 6,7631 
   

Médias seguidas de letras minúsculas diferentes nas linhas indicam diferença significativa (p<0,05) entre os grupos. 

Médias seguidas de letras maiúsculas diferentes nas colunas indicam diferença significativa (p<0,05) entre os tempos.  

p¹ (p < 0,05) entre T0, T1 do G1 e G2. p² (p < 0,05) entre T0, T1 e T2 do G2. 

Tempo de sedimentação de flotação (TAS), tempo de redução do azul de metileno (PRAM). 

  

As medidas para a viabilidade, porcentagem de protozoários grandes, médios e 

pequenos não tiveram médias diferentes significativamente (p>0,05) (Tabela 11) e seus 

valores estavam dentro do intervalo de normalidade. 

 A contagem total de protozoários apresentou médias marginais para os tempos com 

diferença significativa (p>0,05), sendo que o T0 foi estatisticamente maior que o T1 sem 

diferença entre os grupos. Somente a média do T2 do G2 estava abaixo dos valores de 

normalidade do experimento. 
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TABELA 11- Médias ajustadas da avaliação do líquido ruminal aferidas nos tempos basal (T0), 

pós-intoxicação (T1) e pós-tratamento (T2), nos bovinos da raça Nelore 

intoxicados pela P. marcgravii tratados com 50 g/animal (G1) e 100 g/animal (G2) 
de tiossulfato de sódio. 

Variável Tratamento G1 G2 Média p¹ p² 

VIAB          

(%) 

T0 84,72a 77,222aA 80,971a 0.296 0,8744 

T1 69,17a 80,83aA 75a   

T2  77A    

 Média 76,95 78,35    

GRAN          

(%) 

T0 25,28a 12,188aA 18,734a 0.175 0,1408 

T1 14,167a 11,667aA 12,917a   

T2  24A    

 Média 19,72 15,95    

MED          

(%) 

T0 36,67a 44,44aA 40,555a 0.395 0,913 

T1 41,667a 45,833aA 43,75a   

T2  49A    

 Média 39,17 46,42    

PEQ          

(%) 

T0 37,78a 43,333aA 0,913a 0.584 0,3879 

T1 44,167a 42,5aA 43,3335a   

T2  54A    

 Média 40,97 46,61    

PROT         

(%) 

T0 2.381.422,22a 2.639.867aA 2.510.644,61a 0.0187 0,0607 

T1 1.732.533,33a 1.456.533aA 1.594.533,165b   

T2  1.140.160A    

 Média 1.371.332,173 1.745.520    

Médias seguidas de letras minúsculas diferentes nas linhas indicam diferença significativa (p<0,05) entre os grupos. 

Médias seguidas de letras maiúsculas diferentes nas colunas indicam diferença significativa (p<0,05) entre os tempos.  

p¹ (p < 0,05) entre T0, T1 do G1 e G2. p² (p < 0,05) entre T0, T1 e T2 do G2. 

Viabilidade (VIAB), porcentagem de protozoários grandes (GRAM), médios (MED) e pequenos (PEQ) e contagem total de protozoários 

(PROT) 

 

 

6.8. Eletrocardiograma 

Todos os animais intoxicados apresentaram extrassístoles ventriculares multifocais. 

Foram observados complexos atriais prematuros (bovinos 312, 305, 308, 309, 302, 314, 304 e 

310), complexos juncionais (bovinos 306, 302, 314, 304 e 310), bigeminismo ventricular 

(bovinos 308 e 304) e taquicardia ventricular paroxística (bovinos 312, 305, 308, 314 e 310). 

Somente o animal 305 apresentou melhora considerável das alterações eletrocardiográficas, às 

18 horas após o tratamento, mas três horas e 15 minutos depois teve morte súbita. 
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FIGURA 2- Traçados eletrocardiográficos de bovinos da raça Nelore intoxicados com a P. 

marcgravii. Observam-se as seguintes arritmias: A- taquicardia ventricular;  B- 

extrassístole ventricular esquerda; C- extrassístole ventricular direita;  D: complexo 
atrial prematuro; E- complexo juncional prematuro;  F- extrassístoles ventriculares 

multifocais; G- bigeminismo ventricular 

 

As médias de extrassístoles não apresentaram diferenças entre os tempos, mas foram 

estatisticamente diferentes entre os grupos, sendo que o número de extrassístoles em G1 foi 

maior que em G2 no T1 (p<0,05) (Tabela 12). 

 
TABELA 12 - Médias ajustadas do número de extra-sístoles nos momentos pós-

intoxicação (T1) e pós-tratamento (T2) dos bovinos da raça Nelore 

intoxicados pela P. marcgravii tratados com 50 g/animal (G1) e  100 
g/animal (G2) de tiossulfato de sódio. 

Variável Tratamento G1 G2 Média p¹ p² 

ES 

T1 50,67a 19,50bA 35,083 <0,0001 0,0031 

T2  41,250 A  

  Média 25,333 20,25 

   Médias seguidas de letras minúsculas diferentes nas linhas indicam diferença significativa (p<0,05) entre os grupos. 

Médias seguidas de letras maiúsculas diferentes nas colunas indicam diferença significativa (p<0,05) entre os tempos.  

p¹ (p < 0,05) entre T0, T1 do G1 e G2. p² (p < 0,05) entre T0, T1 e T2 do G2. 

Extra-sístole (ES). 

 

6.9. Ecocardiograma 

As médias marginais referentes à espessura do septo interventricular na diástole 

(SIVd) apresentou valores estatisticamente maiores para T1 que para T2, sem diferença entre 

os grupos (p>0,05) (Tabela 13). A espessura do septo interventricular na sístole (SIVs) não 

apresentou diferenças significativas (p>0,05) entre as médias analisadas. O diâmetro da 

câmara ventricular esquerda na diástole (VEd) não apresentou diferença significativa entre os 
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tempos (p>0,05), mas entre os grupos, o G1 foi menor que o G2. Já o diâmetro da câmara 

ventricular esquerda na sístole (VEs) apresentou diferença significativa (p>0,05) entre as 

médias marginais do tempo, mas teve o T1 maior que o T0 e T2, sem apresentar diferença 

entre os grupos (p>0,05). A espessura da parede ventricular esquerda na diástole (PVEd)  e na 

sístole (PVEs)  não apresentaram diferenças significativas (p>0,05) para as médias analisadas. 

Os diâmetros do átrio (AE) esquerdo e da raiz da aorta (AO) não tiveram médias diferentes 

significativamente (p>0,05) em nenhum momento. 

 

TABELA 13–Médias ajustadas do ecocardiograma aferidas nos tempos basal (T0), pós-
intoxicação (T1) e pós-tratamento (T2) dos bovinos da raça Nelore 

intoxicados pela P. marcgravii tratados com 50 g/animal (G1) e 100 g/animal 

(G2) de tiossulfato de sódio. 

Variável Tratamento G1 G2 Média p¹ p² 

SIVd 

T0 1,0533a 1,2367aA 1,14500b 0,0095 0,2057 

T1 1,3617a 1,4267aA 1,39417a 
  

T2 
 

1,5000A 
   

Média 1,2075 1,3878       

SIVs 

T0 1,8250a 2,1067aA 1,9658a 0,979 0,7259 

T1 1,9533a 1,9700aA 1,9617a 
  

T2 
 

2,1525A 
   

Média 1,8892 2,0764       

VEd 

T0 5,0217a 4,9067aA 4,9642a 0,9183 0,1544 

T1 4,4533b 5,5217aA 4,9875a 
  

T2 
 

4,6325A 
   

Média 4,7375 5,0203       

VEs 

T0 2,3517A 1,9433aB 2,1475a 0,0146 0,0134 

T1 2,4367A 3,6167aA 3,0267a 
  

T2 
 

2,7925B 
   

Média 2,3942 2,7842       

PVEd 

T0 1,2217a 1,3067aA 1,2642a 0,1561 0,5538 

T1 1,4933a 1,6683aA 1,5808a 
  

T2 
 

1,7400A 
   

Média 1,3575 1,5717       

PVEs 

T0 2,5133
a
 2,9483

aA
 2,7308

a
 0,1756 0,2627 

T1 2,3367a 2,4033aA 2,3700a 
  

T2 
 

2,5625A 
   

Média 2,425 2,638       

AE 

T0 4,4417a 4,3333aA 4,3875a 0,3319 0,1725 

T1 4,3183a 5,0133aA 4,6658a 
  

T2 
 

4,8050A 
   

Média 4,3800 4,7172 
   

AO 

T0 3,2367a 3,2583aA 3,2475a 0,9809 0,4921 

T1 3,1100a 3,3783aA 3,2442a 
  

T2 
 

3,0750A 
   

Média 3,1733 3,2372 
   

Médias seguidas de letras minúsculas diferentes nas linhas indicam diferença significativa (p<0,05) entre os grupos. 

Médias seguidas de letras maiúsculas diferentes nas colunas indicam diferença significativa (p<0,05) entre os tempos. 

p¹ (p < 0,05) entre T0, T1 do G1 e G2. p² (p < 0,05) entre T0, T1 e T2 do G2. 

Espessura do septo interventricular na diástole (SIVd) e sístole (SIVs), diâmetro da câmara ventricular na diástole (VEd) e na sístole 

(VEs), espessura da parede do ventrículo esquerdo na diástole (PVEd) e na sístole (PVEs) diâmetro do átrio esquerdo (AE) e 

diâmetro da aorta (AO) 

 A fração de ejeção (FE%) e fração de encurtamento (FEC%) apresentaram médias 

marginais dos momentos significativamente diferentes (p<0,05), mas, sem diferença entre os 
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grupos (p>0,05). Já para o débito cardíaco (DC) as médias marginais dos tempos 

diferenciaram significativamente, sendo o T0 maior que o T1 (p>0,05), mas sem diferença 

entre os grupos. 

 (Tabela 14). 

 
TABELA 14- Médias ajustadas do ecocardiograma aferidas nos tempos basal (T0), pós-

intoxicação (T1) e pós-tratamento (T2) dos bovinos da raça Nelore intoxicados 
pela P. marcgravii tratados com 50 g/animal (G1) e 100 g/animal (G2) de 

tiossulfato de sódio. 

Variável Tratamento G1 G2 Média p¹ p² 

FE% 

T0 84,025a 87,810aA 85,918a 0,0214 0,0611 

T1 77,76a 57,86aA 67,808b 
 

 

T2  68,33A    

Média 80,891 
71,333 

   
 

FEC% 

T0 54,545a 59,760aA 57,153a 0,0183 0,0384 

T1 48,61a 34,32aA 41,468b 
 

 

T2  38,695A    

Média 5,1578 44,258 
  

 

DC 

T0 27,828a 28,027aA 27,928a 0,0241 0,2163 

T1 14,548a 15,970aA 15,259b 
 

 

T2 
 

21,825A 
  

 

Média 21,188 21,941 
  

 

Médias seguidas de letras minúsculas diferentes nas linhas indicam diferença significativa (p<0,05) entre os grupos. 

Médias seguidas de letras maiúsculas diferentes nas colunas indicam diferença significativa (p<0,05) entre os tempos. 

p¹ (p < 0,05) entre T0, T1 do G1 e G2. p² (p < 0,05) entre T0, T1 e T2 do G2. 

Fração de ejeção (FE) e de encurtamento (FEC), débito cardíaco (CODC). 

  

6.10. Quantificação do tiossulfato 

 As médias da quantificação do tiossulfato plasmático não apresentaram diferença 

significativa entre as médias marginais dos tempos (p>0,05), mas comparando-se os tempos 

no G2, o T2 foi estatisticamente maior que o T0 e T1 (p<0,05) (Tabela 15). 
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TABELA 15 - Médias ajustadas da quantificação de tiossulfato (TIO) plasmático nos tempos 

basal (T0), pós-intoxicação (T1) e pós-tratamento (T2) dos bovinos da raça 

Nelore intoxicados pela P.marcgravii tratados com 50g/animal (G1) e100 
g/animal (G2) de tiossulfato de sódio. 

Variável Tratamento G1 G2 Média p¹ p² 

TIO 

T0 0,0003617 a 0,0001900aB 0,000276A 0,2867 <.0001 

T1 0,0001867a 0,00018000aB 0,000183A 
  

T2 
 

1.21000
A

 
   

Média 0,0002742 
0,4035 

    

Médias seguidas de letras minúsculas diferentes nas linhas indicam diferença significativa (p<0,05) entre os grupos. 

Médias seguidas de letras maiúsculas diferentes nas colunas indicam diferença significativa (p<0,05) entre os tempos.  

p¹ (p < 0,05) entre T0, T1 do G1 e G2. p² (p < 0,05) entre T0, T1 e T2 do G2. 

Tiossulfato de sódio (TIO). 

 

6.11. Necropsia 

Na avaliação macroscópica todos os bovinos do G1 e G2 apresentaram áreas de 

sufusões leves a acentuadas no epicárdio principalmente nas regiões das coronárias, edema 

pulmonar (bovinos 312, 306, 305) e líquido no pericárdio. 

Microscopicamente foram observadas degeneração hidrópica multifocal leve a 

acentuada nos rins (Figura 2) de todos os bovinos intoxicados pela P. marcgravii, exceto o 

animal 302; infiltrado multifocal e discreto, composto por plasmócitos e linfócitos, no coração 

(bovino 306 e 309); hemorragia moderada focal no pericárdio (bovino 307);  fígado com 

microvacuolização difusa discreta do citoplasma de hepatócitos com congestão periportal 

moderada (bovinos 301, 302 304, 307, 308, 310, 313 e 314) e cistos de  Sarcocystis sp no 

miocárdio (bovino 312). 
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FIGURA 3 – A: rim do bovino 305 do grupo G1 apresentando degeneração hidrópico-vacuolar 

acentuada associada à picnose nuclear (seta). B:  rim do bovino 314 do grupo G2 
apresentando degeneração hidrópico-vacuolar moderada (seta). HE, obj. 40X. 

. 
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7. DISCUSSÃO 

 

O ácido monofluoroacetato de sódio (MF) foi identificado nas amostras de P. 

marcgravii corroborando com outros estudos 
43,45,93,94

, sendo também o princípio toxico de 

outras plantas brasileiras (Palicourea aeneofusca
42,43

, Palicourea amapaensis, Palicoure 

agrandiflora, Palicourea aff. juruana, Palicourea longiflora, Palicourea aff. longiflora, 

Palicourea macarthurorum, Palicourea nigricans e Palicourea vacillans 
42

, Amorimia rígida 

43,44
, Amorimia septentrionalis e Amorimia pubiflora 

43
, e Tanaecium bilabiatum (Arrabidae 

abilabiata) 
45

) que cursam com morte súbita 
42,43,45

. 

A cromatografia líquida de alta eficiência acoplada à espectrometria de massa 

sequencial com ionização química a pressão atmosférica (HPLC-APCI-MS) foi eficiênte para 

a detecção de 0,0311% de MF nas amostras de P. macgravii. A concentração encontrada foi 

semelhante ao estudo que avaliou a resistência de diferentes raças localmente adaptadas à 

intoxicação pela P. marcgravii 
50

. Entretanto concentrações maiores foram encontradas nos 

Estados de Goiás (0,1%) e São Paulo (0,17%) 
43

. As diferenças nos teores de MF encontrados 

nas amostras da referida planta podem explicar as variações de toxidades, ressaltando que há 

uma ampla variação da quantidade deste composto presente nas plantas que o possui como 

princípio tóxico, o que pode ser observado até mesmo em amostras dentro de uma mesma 

espécie 
42

. Além disso, autores afirmaram que condições ecológicas possam estar relacionadas 

à maior ou menor concentração de certos compostos nas plantas 
95

. 

O protocolo de intoxicação causou  o óbito de todos bovinos do experimento e induziu 

sinais clínicos clássicos que tiveram início pouco tempo após a administração da planta (180 a 

540 minutos), estando de acordo com o que é relatado na literatura 
6,17,41,50,52,53,96

.  Em 

experimento realizado com protocolo semelhante ao deste estudo, animais da raça Nelore 

tiveram o início dos sinais clínicos entre 268 a 355 minutos 
50

, ao passo que animais mestiços 

da raça holandesa intoxicados com a mesma dose de MF, apresentaram início dos sinais 

clínicos entre 125 a 800 minutos 
52

.   

O óbito (303 a 1697 minutos) dos animais deste experimento ocorreu em tempos 

próximos ao relatado em intoxicações semelhantes (470 a 4250 minutos) para bovinos da raça 

Nelore 
50

. 

O quadro clínico apresentado pelos bovinos do experimento foi semelhante ao descrito 

por outros pesquisadores em intoxicações experimentais 
15,50,52,97

 e surtos 
53

. Dentre as 

alterações observadas, o pulso jugular positivo é indicativo de insuficiência cardíaca direita 

associada a com congestão 
98

. 
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 A frequência cardíaca, respiratória e temperatura corporal mantiveram-se dentro dos 

parâmetros de normalidade,  diferentemente de outros relatos de intoxicações pela P. 

marcgravii, em que os animais apresentaram taquicardia,  taquipnéia e aumento da 

temperatura 
15,50,52,53

. Na presente pesquisa, a excitação ocorrida durante a contenção para o 

exame pode ter elevado a média basal (T0) desses parâmetros, tornando similares às médias 

dos momentos T0 com T1. Situação semelhante foi descrita por 
61

, considerando os animais 

como hígidos durante avaliação. 

Os bovinos apresentaram hipomotilidade ruminal à medida que intensificavam os 

sinais clínicos. A ingestão de volumoso e concentrado também foi diminuindo com a 

evolução clínica, o que pode ter resultado na baixa concentração de fibra no rumem e 

consequente quadro de hipomotilidade 
83

. Ovinos intoxicados por Mascagnia rígida, que 

possui o mesmo princípio tóxico que a P. marcgravii, também apresentaram hipotonia 

ruminal 
61

. 

Os animais apresentaram anemia normocítica normocrômica corroborando com 

resultados encontrados por Serodio
50

. Acredita-se que quadros de anemias podem estar 

relacionados à falta de resposta da medula óssea, seja por inibição ou pouco estímulo à 

eritropoese 
82

.  

O leucograma e fibrinogênio não apresentaram alterações consideráveis. Estes dois 

parâmetros são na Medicina Veterinária, os recursos laboratoriais mais comumente utilizados 

para avaliação dos processos inflamatórios
99,100

. Dentre as proteínas de fase aguda, o 

fibrinogênio é um sensível indicador de inflamações agudas em ruminantes
101

, confirmando a 

ausência de processos iinflamatórios ou de origem infecciosa. 

A atividade sérica da enzimas GGT manteve-se dentro dos parâmetros de referência. A 

atividade da AST e CK esteve acima da normalidade em algumas médias do T1 e no T2, 

alterações nas concentrações das referidas enzimas foram detectados por  Serodio
50

 em 

experimentos com bovinos, onde o autor associa a elevação das AST e CK devido à lesão 

muscular em decorrência aos tremores musculares apresentados pelos animais. Na presente 

pesquisa, 33% do animais do G1 e 17% dos bovinos do G2 apresentaram tremores musculares 

que podem ter resultado na elevação dessas enzimas. Lesões no miocárdio também resultam 

em aumento da atividade sérica da CK e AST
102

. É importante lembrar do efeito cardiotóxico 

causado pela P.marcgravii, o qual foi claramente observado nos animais deste experimento. 

Os bovinos do experimento apresentaram quadros de hiperbilirrubinemia indireta no 

T1. De acordo com Colvero et al.
103

 a alteração observada pode ter sido derivada da 
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degradação dos eritrócitos velhos pelo sistema reticulo-endotelial, especialmente no baço, ou 

da degradação da mioglobina, citocromos e de eritrócitos imaturos na medula óssea. 

Os animais deste experimento não apresentaram quadros de hiperglicemia, 

diferentemente de estudos anterior que relataram elevação da glicose plasmática sanguínea em 

bovinos
50

, assim como em camundongos intoxicados pelo MF
56

. Em outro estudo utilizando 

ovinos, foi verificado moderado a acentuado aumento nos níveis de ureia com alguns casos de 

leve elevação da creatinina
41

, o que não foi observado neste estudo em decorrência da 

precocidade do óbito não permitir o tempo necessário para a eliminação do agente causar 

essas alterações
52

. 

Na análise do líquido ruminal foi possível observar alterações que podem indicar 

transtornos metabólicos como acidose, indigestão simples ou putrefação ruminal
81

. Nos 

animais do experimento o pH apresentou redução do T0 (7,62065) para o T1 (6,32215). A 

literatura relata que o  pH ruminal varia de acordo com o tipo de alimento e o intervalo 

temporal entre a última refeição e a obtenção de uma amostra para verificação
104

. Estudos 

revelaram queda de pH em até 12horas após a suplementação com 1% de concentrado, 

mesmo nível utilizado na dieta deste experimento
105

. O tempo de sedimentação e flotação 

também foi significativamente menor no T1 e T2 do grupo G2, porém esteve dentro dos 

parâmetros de normalidade. O tempo de redução do azul de metileno aumentou no T1 e T2, 

caracterizando um quadro de indigestão simples
84

. A contagem total de protozoários teve 

médias reduzidas no T2, em decorrência das alterações já citadas. Qualquer alteração no 

equilíbrio ruminal, como a diminuição do pH, pode ocasionar indigestão, disfunção ruminal e 

absorção de toxinas, a tal ponto que são destruídas as bactérias celulolíticas e os 

protozoários
81

. 

As alterações eletrocardiográficas apresentadas pelos animais intoxicados foram muito 

acentuadas, devido à presença de extrassístoles multifocais, com arritmia ventricular 

predominante. A arritmia ventricular associada ao prolongamento do intervalo Q-T é relatada 

como a principal causa do óbito de animais experimentalmente intoxicados por MF, bem 

como de seres humanos acidentalmente intoxicados por esse composto
106

. Em relato de um 

caso de intoxicação sub-aguda por MF em humano as convulsões e arritmias cardíacas foram 

representativas de sinais terminais
107

. 

As arritmias não foram observadas em experimentos com ovinos intoxicados pela M. 

rigida, que apresentaram ritmo cardíaco sinusal
61

. Em estudos com coelhos intoxicados pela 

A. rígida, o ritmo cardíaco também foi sinusal, exceto em dois animais que apresentaram 

arritmias sem relevância clínica
59

. Experiências com gatos intoxicados com MF também não 
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revelaram muitas alterações eletrocardiográficas, de forma que os animais apresentaram  

ritmo sinusal quase o tempo todo, com taquicardia
60

.  Neste estudo citado um gato apresentou 

taquicardia ventricular após convulsão e morreu depois do tratamento. Este animal também 

apresentou bloqueio atrioventricular com episódios de escape ventricular após convulsão. 

Animais intoxicados pelo MF podem ter arritmias provocadas por diversos fatores 

como acidose metabólica, desequilíbrio eletrolítico grave, acúmulo de citrato e lactato 

decorrente do bloqueio do Ciclo de Krebs no sítio da aconitase
108

. Estes fatores resultarão em 

efeitos cardiotóxicos como arritmias cardíacas com taquicardia ventricular, fibrilação 

ventricular e parada cardíaca, além dos efeitos neurotóxicos
60

. Os bovinos deste estudo 

apresentaram os efeitos cardiotóxicos citados, com arritmias multifocais, principalmente as de 

origem ventricular. É importante que avaliações dos eletrólitos e do pH sanguíneo, sejam 

realizadas nos próximos experimentos buscando elucidar a origem das arritmias cardíacas 

observadas neste experimento.    

A ecocardiografia não revelou anormalidades no modo bidimensional na avaliação das  

valvas, dos grandes vasos e das câmaras cardíacas. Em experimento com ovinos, intoxicados 

por Mascagnia rígida, também não foi relatada anormalidade neste modo
61

.  Da mesma 

forma, no modo Doppler não foram detectadas alterações que indicassem obstrução, 

regurgitação ou turbulência do fluxo sanguíneo. 

Os principais achados ecocardiográficos foram o aumento da espessura do septo 

interventricular na diástole, redução da fração de ejeção e de encurtamento (85,91% para 

67,81% e 57,15% para 41,47%, respectivamente). A literatura relata que a redução da fração 

de ejeção pode resultar em alterações hemodinâmicas, por distúrbios primários de 

contratilidade cardíaca
109

.  

Os parâmetros descritos acima foram úteis na avaliação da função sistólica global, 

visto que a fração de ejeção é o índice mais utilizado para avaliar a função sistólica
110

. De 

acordo com alguns autores, a redução da fração de encurtamento ocorre nos estágios iniciais 

da insuficiência cardíaca e indicam alterações de ordem ventricular
111,112

. Ovinos intoxicados 

pelo MF também apresentaram marcada redução da fração de encurtamento sistólico esquerdo 

(30% e 21%), leve aumento de tamanho do átrio esquerdo e direito, bem como das dimensões 

do ventrículo direito
41

. Achados similares (FE 32,4% e 29,5%) foram recentemente descritos 

em ovinos intoxicados com 20 g/kg de M. rígida
61

. 

O débito cardíaco apresentou acentuada redução de 27,928 para 15,259 ml/s, devido às 

arritmias como a taquicardia ventricular que reduz o tempo disponível para o preenchimento 

ventricular, diminuindo o débito e aumentando a demanda de oxigênio do miocárdio
113

. O 
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débito cardíaco baixo é frequentemente observado em casos de cardiopatias que quando estão 

descompensadas podem resultar em quadros graves de hipotensão
114

. 

O método de quantificação do tiossulfato foi eficiente para detectar valores 

plasmáticos altos no T2. Mesmo com altos níveis plasmáticos, este composto não foi 

suficiente para proteger os bovinos da intoxicação. Diferentemente, ratos intoxicados com MF 

e que receberam como tratamento tiossulfato de sódio, apresentaram 80% de sobrevida, 

demonstrando a ação protetora deste agente
4
. O tiossulfato de sódio é um produto não tóxico, 

barato e de fácil aquisição, também conhecido por ser antídoto nas intoxicações por cianeto, 

em que assim como nas intoxicações por MF ocorre bloqueio do Ciclo de Krebs
70

. 

Macroscopicamente, todos os bovinos dos grupos G1 e G2 apresentaram áreas de 

sufusões no epicárdio principalmente nas regiões das coronárias. Estudos revelaram que 

bovinos intoxicados pela Amorimia exotropica apresentaram lesão focal e bem delimitada no 

músculo papilar esquerdo. Estas áreas na histologia correspondiam à necrose de coagulação 

em diferentes estágios de evolução, similares a infartos
115

. Pesquisa utilizando a imuno-

histoquímica anti-troponina C identificou lesões cardíacas desenvolvida em tecidos de 

bovinos intoxicados após consumo de Amorimia exotropica, no sul do Brasil
116

. O quadro 

clínico-patológico dos animais intoxicados pelo MF que cursa com morte subida pós-

movimentação sugere que este composto interfira no coração, causando insuficiência aguda
3
. 

Os achados macroscópicos de ingurgitamento das veias e da aorta observados nos 

bovinos intoxicados pela P. marcgravii, ou diretamente pelo MF em doses experimentais 

semelhantes a este estudo
13,15,41,50,52,53

, não foram observados nos animais deste experimento.  

A degeneração hidrópica dos túbulos uriníferos contorcidos distais é a principal 

alteração histopatológica presente nas intoxicações com o MF
5
. Essa alteração foi verificada 

neste experimento, semelhantemente à relatos já realizados
6,41,50,53

. Os animais 302 e 308 não 

apresentaram essas lesões renais porque morreram antes que a eliminação da substância tenha 

causado a lesão renal
52

.  

As lesões hepáticas caracterizadas por microvacuolização difusa discreta do 

citoplasma de hepatócitos com congestão periportal moderada apresentadas pelos animais 

301, 304, 307, 310 e 314 também foram encontradas no fígado dos bovinos das raças Nelores, 

Curraleiro Pé-Duro e Pantaneiros intoxicados experimentalmente pelo cafezinho
50

. Embora 

não específicas, essas lesões também podem ser comumente encontradas em intoxicações 

pelo ácido monofluoracetato e em outros tipos de intoxicações por plantas que cursam com 

morte  súbita
52

. 
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8. CONCLUSÃO 

 

A técnica de cromatografia líquida de alta eficiência acoplada à espectrometria de 

massa sequencial com ionização química a pressão atmosférica (HPLC-APCI-MS) foi 

eficiente para a detecção do ácido monofluoroacetato de sódio nas amostras de P.marcgravii. 

O protocolo de intoxicação foi eficiente, pois todos os bovinos apresentaram clínica 

compatível com a intoxicação pela P. marcgravii, com o óbito de todos os animais. 

As avaliações hematológicas não apresentaram alterações significativas. Elevações de 

AST e CK indicaram alteração muscular no grupo G2. 

A intoxicação pela P.marcgravii causou redução do pH ruminal e morte dos 

protozoários. 

O exame eletrocardiográfico juntamente com a avaliação clínica foram eficientes para 

determinar o início dos sinais clínicos característicos da intoxicação pela planta nos bovinos. 

Os óbitos dos animais resultaram de arritmias cardíacas evidenciadas nos 

eletrocardiogramas e queda do débito cardíaco, mensurado pelo ecocardiograma. 

O tiossulfato de sódio na dose de 50 e 100 g/animal não protegeu os bovinos da raça 

Nelore da intoxicação aguda com 0,5 mg/kg de ácido monofluoroacetato de sódio presente na 

P.marcgravii. 

A degeneração hidrópico-vacuolar dos túbulos uriníferos contorcidos distais 

associados à picnose nuclear foi à lesão histopatológica identificada nos bovinos dos dois 

grupos, caracterizando o quadro de intoxicação pela P.marcgravii. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 - Valores de referencia do exame-físico (média e intervalo de normalidade) dos 

bovinos da raça Nelore, Goiânia, 2014 

Exame Físico 
Média Média + desvio padrão Média + desvio padrão 

FC 
95,889 78,137 113,641 

FR 
33,389 24,032 42,746 

MR 
6,917 5,621 8,212 

T ºC 
39,103 38,603 39,602 

 

ANEXO 2- Valores de referência para hemograma (média e intervalo de normalidade) dos 

bovinos da raça Nelore, Goiânia, 2014 

Hemograma Média Média + desvio padrão Média + desvio padrão 

HE 7,83 7,07 8,60 

HB 10,39 9,39 11,40 

VG 32,63 29,96 35,30 

VCM 41,72 39,03 44,41 

CHVM 31,90 30,21 33,59 

PLQ 373,67 204,76 542,57 

LE 10925,28 8749,94 13100,61 

LINF R 64,08 55,14 73,03 

LINF A 6969,33 5409,42 8529,23 

SEG R 32,14 23,51 40,77 

SEG A 3549,43 2207,50 4891,36 

EOS R 1,72 0,36 3,09 

EOS A 184,23 33,29 335,17 

MONO R 1,92 0,25 3,58 

MONO A 208,37 25,37 391,37 

FB 450,00 303,61 596,39 

PP 6,43 6,05 6,82 
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ANEXO 3 - Valores de referência das bioquímicas séricas (média e intervalo de normalidade) 

dos bovinos da raça Nelore, Goiânia, 2014 

Bioquímicas Média Média + desvio padrão Média + desvio padrão 

Ureia 23,400 15,695 31,105 

Creat 1,339 0,962 1,716 

AST 86,829 60,100 113,558 

GGT 15,257 6,995 23,519 

BIL T 0,078 0,057 0,100 

BIL D 0,043 0,019 0,067 

BIL I 0,036 0,015 0,057 

PROT 5,997 5,343 6,651 

ALB 3,500 3,305 3,694 

CK 523,410 302,570 1349,389 

GLI 91,056 71,345 110,766 

 

ANEXO 4- Valores de referência da avaliação do líquido ruminal (média e intervalo de 
normalidade) dos bovinos da raça Nelore, Goiânia, 2014 

Líquido Ruminal 
Média Média + desvio padrão Média + desvio padrão 

pH 6,913 6,506 7,319 

PRAM (minutos) 4,960 2,812 7,108 

TAS (minutos) 8,486 2,452 14,521 

Viabilidade (%) 80,972 72,042 89,902 

Grandes (%) 18,750 4,895 32,605 

Médios (%) 40,556 31,085 50,026 

Pequenos (%) 40,556 29,880 51,231 

Protozoários 

(umidades) 2510644,610 1539333,540 3481955,349 
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