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RESUMO 

INTOXICAÇÃO POR Amorimia (Mascagnia) exotropica EM BOVINOS NO RIO 

GRANDE DO SUL 

Esse estudo descreve casos de “morte súbita” em bovinos associados com a ingestão de 

Amorimia (Mascagnia) exotropica em seis propriedades rurais localizadas na região 

metropolitana de Porto Alegre e da serra gaúcha. Os bovinos intoxicados foram 

encontrados mortos sem história de sinais clínicos prévios, ou apresentaram tremores 

musculares, quedas bruscas, movimentos de pedalagem, opistótono, respiração ofegante 

e decúbito lateral, quando induzidos ao movimento poucos minutos antes da morte. 

Registrou-se maior número de casos entre os meses de maio e agosto. Nove bovinos 

foram necropsiados e os principais achados macroscópicos observados foram mucosa 

oral levemente cianótica (3/9), hidropericárdio leve a moderado (3/9), petéquias e 

equimoses no epicárdio (5/9), coágulo no interior do ventrículo esquerdo (4/9), edema 

pulmonar (5/9) e mucosas vermelhas no abomaso e no intestino delgado (6/9). 

Histologicamente havia necrose de coagulação no miocárdio (9/9) caracterizada por 

retração celular, aumento da eosinofilia do citoplasma com perda das estriações, núcleos 

em picnose e ocasionais núcleos em cariorrexia e cariólise. No coração, edema 

intersticial (3/9) e infiltrado inflamatório intersticial, predominantemente, mononuclear 

(7/9) também foram observados. Nos rins de três bovinos havia degeneração hidrópico-

vacuolar multifocal das células epiteliais dos túbulos contorcidos distais associada com 

núcleos picnóticos deslocados para periferia da célula. As lesões cardíacas desses 

bovinos foram demonstradas através da imuno-histoquímica para troponina cardíaca C 

(cTnC). Nos corações dos bovinos intoxicados ocorreu diminuição acentuada de cTnC 

no citoplasma de grupos dos cardiomiócitos com características microscópicas de 

degeneração e necrose e, em algumas áreas havia perda total de imunomarcação. Raras 

fibras musculares cardíacas sem alteração histológica apresentaram perda de imuno-

marcação. Nos demais cardiomiócitos dos bovinos intoxicados sem lesões histológicas 

observou-se intensa marcação citoplasmática. 

Palavras chave: Amorimia exotropica, morte súbita, bovinos, lesão cardíaca, imuno-

histoquímica, troponinas.    



 

 

ABSTRACT 

Amorimia (Mascagnia) exotropica POISONING IN CATTLE IN RIO GRNADE DO 

SUL 

This study describes cases of sudden death in cattle that were associated with the 

consumption of Amorimia (Mascagnia) exotropica and occurred in six ranches located 

in the mountainous region of Rio Grande do Sul and the metropolitan region of Porto 

Alegre, Brazil. Affected cattle were found dead with no history of previous clinical 

signs, or showed muscular tremors, falls, paddling, opistotonus, panting, and lateral 

recumbence after being induced to move, few minutes before death. Most cases were 

recorded between May and August. Nine cattle were necropsied and main gross 

findings were oral mucosa slightly cyanotic (3/9), mild to intermediate 

hydropericardium (3/9), epicardial petechiae and ecchymoses (5/9), clot within the left 

ventricle (4/9), lung edema (5/9), apart of abomasal and small intestinal reddened 

mucosa (6/9). Histologically, there was myocardial coagulation necrosis (9/9), which 

was characterized by cellular retraction, enhanced cytoplasmic eosinophilia, lack of 

cytoplasmic striations and occasional nuclear karyorrhexis and karyolysis. There also 

were interstitial edema (3/9) and interstitial inflammatory infiltrate (mainly 

mononuclear) (7/9) in the heart. Apart of multifocal vacuolar-hydropic degeneration in 

the epithelial cells of the distal convoluted tubules associated with pyknotic and 

eccentric nuclei in the kidneys of three cattle. The cardiac lesions of these cattle were 

demonstrated by immunohistochemistry for cardiac troponin C (cTnC). In the hearts of 

cattle intoxicated was severe  reduction of the cTnC in the cytoplasm of cardiomyocytes 

groups with microscopic features of degeneration and necrosis, and in some areas with 

complete loss of immunoreactivity. Rare cardiac muscle fibers showed no histological 

abnormality loss of immune-marking. In the remaining cardiomyocytes in cattle 

poisoned histological lesions were absent, but an intense cytoplasmic staining in these 

cells was observed.  

 

Key words: Amorimia exotropica, sudden death, cattle, cardiac injury, 

immunohistochemistry, troponin.          
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1. INTRODUÇÃO 

No Brasil, mais de 113 plantas são conhecidas como tóxicas (RIET-CORREA et al., 

2007). Entende-se por planta tóxica, aquela capaz de causar uma determinada 

enfermidade no animal ou até mesmo sua morte, quando consumida em condições 

naturais. (RIET-CORREA; MÉNDEZ; SCHILD, 1993). No Rio Grande do Sul, estima-

se que 14% das mortes de bovinos sejam causadas por intoxicações por plantas, o que 

equivaleria a um prejuízo aproximado de US$ 12,8 a 18 milhões anuais devido a mortes 

nessa espécie (RIET-CORREA; MEDEIROS, 2001).  

As plantas que afetam o funcionamento do coração podem ser divididas em duas 

categorias: as que cursam com insuficiência cardíaca aguda ou superaguda com morte 

súbita e aquelas que causam insuficiência cardíaca crônica, com lesões regressivas e 

fibrosantes no miocárdio (TOKARNIA; DöBEREINER; PEIXOTO, 2000; RIET-

CORREA et al., 2009). 

Amorimia exotropica é um semi-arbusto da família Malpighiaceae, apresenta ramos 

em forma de lianas (cipós) e é encontrada nos estados do Paraná, Santa Catarina, Rio 

Grande do Sul e na província de Misiones – Argentina (ANDERSON, 2006).  

Anteriormente classificada como Mascagnia exotropica, a planta foi descrita pela 

primeira vez como tóxica e responsabilizada por casos de morte súbita em bovinos, no 

Estado de Santa Catarina (GAVA et al., 1998). A sua toxicidade para bovinos foi 

comprovada pela reprodução experimental da doença na espécie, através da 

administração oral da planta (GAVA et al., 1998).  

A maioria dos bovinos intoxicados é encontrada morta, sem qualquer registro de 

alterações clínicas prévias. Alguns bovinos morrem alguns minutos depois de 

movimentados; tempo durante o qual podem apresentar taquicardia, cansaço, 

ingurgitamento da veia jugular, tremores musculares, contrações bruscas, decúbito 

esternal que evolui para lateral, além de quedas súbitas (GAVA et al., 1998). As 

alterações observadas durante a necropsia são escassas e a principal lesão histológica 

associada com a doença é a degeneração hidrópico-vacuolar do epitélio tubular renal; 

entretanto, essa não é observada em todos os bovinos intoxicados (GAVA et al., 1998). 

Essa tese tem por objetivo descrever a ocorrência de morte súbita em bovinos 

devido à ingestão de Amorimia exotropica em propriedades localizadas na região 

metropolitana de Porto Alegre e da serra gaúcha, bem como caracterizar os achados 

epidemiológicos, clínicos e patológicos associados à intoxicação. Além disso, fazer um 
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estudo imuno-histoquímico com anticorpo contra troponinas cardíacas, para demostrar 

lesões nos corações dos bovinos intoxicados de forma natural. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Plantas cardiotóxicas para animais de produção no Brasil 

As plantas tóxicas que afetam o funcionamento do coração podem ser 

subdivididas a partir de critérios morfológicos em dois grandes grupos: as que cursam 

com o quadro clínico patológico denominado de morte súbita (intoxicação superaguda, 

sem lesões morfológicas macroscópicas) e o grupo das plantas que causam insuficiência 

cardíaca crônica (lesões degenerativas e fibrosantes no miocárdio) (TOKARNIA; 

PEIXOTO; DöBEREINER, 1990; TOKARNIA; DöBEREINER; PEIXOTO, 2000).  

Atualmente no Brasil, 13 plantas tóxicas são causas reconhecidas de morte súbita 

em animais de produção. Todas as espécies são susceptíveis à intoxicação, mas os 

bovinos são os mais afetados.  Essas plantas causam grandes prejuízos econômicos ao 

país, pois são responsáveis por cerca de 60% das mortes em bovinos intoxicados 

naturalmente por plantas no país. As plantas desse grupo incluem espécies contidas nas 

famílias Rubiaceae (Palicourea marcgravii, Palicourea aeneofusca, Palicourea 

juruana, Palicourea grandiflora), Bignoniaceae (Pseudocalymma elegans, Arrabidaea 

bilabiata, Arrabidaea japurensis) e Malpighiaceae (Amorimia rigida, Mascagnia 

elegans, Amorimia pubiflora, Mascagnia aff. rigida, Amorimia exotropica, Amorimia 

sepium) (TOKARNIA; PEIXOTO; DöBEREINER, 1990; RIET-CORREA et al., 2009; 

SCHONS et al., 2011). 

Os bovinos intoxicados por essas plantas podem morrer subitamente, 

principalmente, após esforço físico ou serem encontrados mortos sem alterações clínicas 

prévias. Quando movimentados os animais apresentam súbito desequilíbrio e caem no 

chão com movimentos de pedalagem, taquipneia, taquicardia, ingurgitamento de 

jugular, opistótono e nistagno, com morte em poucos minutos (2 - 10 minutos). Alguns 

animais podem apresentar apatia e permanecer em decúbito e, ao serem estimulados 

para locomover-se, manifesta cansaço, tremores musculares, taquipneia, taquicardia, 

ingurgitamento da jugular e morte rápida (TOKARNIA; PEIXOTO; DöBEREINER, 

1990). Na necropsia, não são observadas alterações macroscópicas significativas 

(TOKARNIA; PEIXOTO; DöBEREINER, 1990). O exame microscópico do rim de 

grande parte dos animais intoxicados por essas plantas revelam uma lesão descrita 

inicialmente por Döbereiner & Tokarnia (1959) denominada de degeneração hidrópico-

vacuolar das células epiteliais dos túbulos uriníferos contornados distais associada à 
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picnose nuclear, lesão considerada típica dessa intoxicação (TOKARNIA; 

DöBEREINER; PEIXOTO, 2000). 

O ácido monofluoracético foi identificado como o princípio tóxico da P. marcgravii, 

A. bilabiata (KREBS; KEMMERLING; HABERMELH, 1994) e Amorimia 

(Mascagnia) rígida (CUNHA et al., 2006). Em outras plantas desse grupo que causam 

morte súbita o principio ativo ainda não foi identificado de forma direta; contudo, se 

sugere que o ácido monofluoracético esteja envolvido devido à semelhança nas 

alterações clínico-patológicas observadas (TOKARNIA; DöBEREINER; PEIXOTO, 

2000) . Adicionalmente, bovinos que receberam monofluoracetato de sódio por via oral 

apresentaram quadro clínico-patológico indistinguível do observado naqueles que 

ingeriram plantas que causam morte súbita no Brasil (NOGUEIRA et al., 2010).  

Três plantas tóxicas no Brasil fazem parte do grupo das que causam insuficiência 

cardíaca crônica devido à fibrose cardíaca: Tetrapterys acutifólia, Tetrapterys 

multiglandulosa (TOKARNIA et al., 1989b; PEIXOTO; LORETTI; TOKARNIA, 

1995) e Ateleia Glazioviana (GAVA; BARROS, 2001; GAVA et al., 2001). Tetrapterys 

spp. são cipós ou arbustos escandentes da família Malpighiaceae, conhecidos 

popularmente por “cipó-ruão” e “cipó preto” (Tetrapterys acutifólia) ou cipó-vermelho 

e cipó-ferro (Tetrapterys multiglandulosa). A intoxicação em bovinos por Tetrapterys 

foi descrita nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do 

Sul (TOKARNIA et al., 1989b; CARVALHO et al., 2006). Ateleia glazioviana, 

popularmente conhecida como “timbó”, “maria-preta” e “cinamomo bravo”, é uma 

árvore que ocorre frequentemente em vegetação secundária, na orla de pequenos 

capões, em beiras de estradas, ou dentro de pastagens nas regiões oeste e meio-oeste de 

Santa Catarina e Paraná, e no noroeste do estado do Rio Grande do Sul (TOKARNIA; 

DöBEREINER; PEIXOTO, 2000; GAVA; BARROS, 2001; GAVA et al., 2001). De 

maneira geral, Tetrapterys e Ateleia glazioviana podem causar três enfermidades 

clinicamente distintas: cardiomiopatia crônica com mortes repentinas, sem alterações 

clínicas precedentes ou com manifestações de edema de declive, jugular ingurgitada e 

arritmias cardíacas; uma forma abortiva ou de morte de terneiros após o nascimento; e 

uma doença com manifestação neurológica, denominada forma letárgica, com 

espongiose do sistema nervoso central. As lesões observadas nos corações dos animais 

intoxicados são de áreas esbranquiçadas e firmes no miocárdio, que na histologia 

correspondem à tumefação e necrose de cardiomiócitos com fibrose e infiltrado de 
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macrófagos no espaço intersticial (TOKARNIA et al., 1986b; GAVA; BARROS, 2001; 

CARVALHO et al., 2006).  

Outra doença cardíaca crônica que acomete bovinos no planalto leste de Santa 

Catarina é, provavelmente, causada pela ingestão de uma planta tóxica. A enfermidade é 

chamada de “doença do peito inchado” devido ao edema subcutâneo de declive que 

ocorre nesses animais, em virtude da insuficiência cardíaca congestiva. Há uma 

dilatação cardíaca com áreas brancas de contorno irregular no miocárdio de bovinos 

afetados, que na histologia corresponde à fibrose intersticial com tumefação difusa de 

cardiomiócitos e vacuolização de fibras musculares cardíacas isoladas (TOKARNIA et 

al., 1989a; TOKARNIA; DöBEREINER; PEIXOTO, 2000). 

Quadros de insuficiência cardíaca aguda em bovinos devido à intoxicação por 

Nerium oleander também são descritos no território brasileiro (PEDROSO et al., 2009; 

ASSIS et al., 2010). Essa é uma planta ornamental conhecida, popularmente, por 

“espirradeira” e possui como princípios tóxicos glicosídeos cardiotóxicos (oleandrina e 

nerrina) (ARMIÉN et al., 1994; GALEY, 2004). A intoxicação ocorre quando a planta 

ou mesmo seus galhos são cortados e deixados ao alcance dos animais. Os sinais de 

intoxicação dependem proporcionalmente da quantidade ingerida e correspondem a 

dispneia e cianose com morte rápida; ou a anorexia, depressão, atonia ruminal, diarreia, 

por vezes, com sangue e arritmia cardíaca (evolução de até 5 dias) (RIET-CORREA; 

MENDEZ,  2007). Na necropsia pode-se observar hemorragias, congestão em diversos 

órgãos, além de intenso edema pulmonar. Histologicamente há necrose de coagulação 

de cardiomiócitos individuais ou em pequenos grupos, principalmente nos músculos 

papilares do coração (PEDROSO et al., 2009; ASSIS et al., 2010). 

 

2.2. Intoxicação por Amorimia exotropica 

Amorimia exotropica é um semi-arbusto, com ramos em forma de lianas (cipós), 

da família Malpighiaceae, sem nome popular, que já foi identificada no Brasil nos 

estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, além da província de Missiones 

na Argentina. A planta é encontrada em ambientes sombreados no interior de matas, 

principalmente em encostas de morros e desenvolve-se como uma trepadeira sobre 

arbustos ou árvores (ANDERSON, 2006). Essa planta foi descrita como tóxica 

inicialmente com o nome de Mascagnia sp e incriminada pelos casos de morte súbita 
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em bovinos em Santa Catarina (municípios de Tubarão, Imaruí, Jaguaruna, São 

Ludgero, Braço do Norte, Pedras Grandes, Urussanga, Nova Veneza e Jacinto 

Machado). Nesses municípios alguns proprietários relataram perdas, por morte 

repentina, de até 40% dos seus rebanhos, em apenas um ano. A toxicidade da planta 

para bovinos foi comprovada pela reprodução experimental da doença na espécie, 

através da administração oral da planta em doses únicas de 7,5-10g/kg. Doses únicas de 

5g/kg das folhas frescas de A. exotropica causaram intoxicação não-letal (GAVA et al., 

1998). A maioria dos bovinos intoxicados é encontrada morta, sem qualquer registro de 

alterações clínicas anteriores. Alguns bovinos morrem minutos após serem estimulados 

a locomover-se; tempo durante o qual, podem apresentar taquicardia, cansaço, 

ingurgitamento da veia jugular, tremores musculares, contrações bruscas, decúbito 

esternal que evolui para lateral, além de quedas súbitas (GAVA et al., 1998). As 

alterações observadas durante a necropsia são escassas e incluem avermelhamento da 

mucosa do intestino delgado e edema da parede da vesícula biliar. A principal lesão 

histológica associada à doença é a degeneração hidrópico-vacuolar do epitélio tubular 

renal, entretanto, essa alteração não é observada em todos os bovinos intoxicados 

(GAVA et al., 1998).  Coelhos intoxicados, experimentalmente, com folhas secas e 

moídas de Amorimia exotropica mostraram-se susceptíveis (TOKARNIA et al., 1998). 

Recentemente, se relacionou a ingestão de Amorimia exotrpopica a quadros de 

fibrose cardíaca em bovinos na região nordeste do Rio Grande do Sul (SOARES et al., 

2011). Os casos de fibrose cardíaca ocorreram em bovinos com livre acesso a áreas, 

onde havia grande quantidade de Amorimia exotropica, onde estavam ausentes plantas 

que causam fibrose cardíaca como Ateleia glazioviana, Tetrapterys acutifólia e 

Tetrapterys multiglandulosa. Experimentalmente, a mesma lesão foi reproduzida em 

coelhos através da administração de folhas da Amorimia exotropica, quando a dose 

tóxica letal (18g/Kg) foi fracionada em doses de 3,6g e 6g e administrada com 

intervalos de quatro dias até alcançar o dobro da dose tóxica (SOARES et al., 2011).  

 

2.3. Ácido monofluoracético 

O ácido monofluoroacético (AM) também conhecido como fluoroacetato de 

sódio, monofluoroacetato de sódio, veneno de Gibflaar, composto 1080 ou “mão 

branca” é quimicamente cristalino, branco, sem sabor, muito estável, solúvel em água e 

relativamente insolúvel em solventes orgânicos (NOGUEIRA et al. 2011).  O modo de 
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ação do AM baseia-se na formação do fluorocitrato, seu metabólito ativo, formado no 

organismo por meio da chamada “síntese letal”. Esse metabólito se liga à acetil 

Coenzima A (CoA) para formar fluoroacetil CoA, que substitui o acetilCoA no ciclo de 

Krebs. Esse composto bloqueia de forma competitiva a aconitase, o que impede a 

formação das coenzimas NADH e FADH2 e, dessa forma, não há transferência de 

elétrons para a cadeia respiratória e formação de ATP a partir de ADP. Com a queda na 

produção de ATP, processos metabólicos dependentes de energia são bloqueados. Há 

também um acúmulo de citrato em vários tecidos, pois não ocorre conversão do citrato 

em isocitrato. (CLARKE, 1991; NOGUEIRA et al., 2011). Como a utilização de 

acetoacetato nos tecidos é inibida, há acúmulo de ceto-substâncias no sangue, que são 

excretadas pela urina. Verifica-se também diminuição no uso do piruvato na 

incorporação de CO2 nos ácidos orgânicos (NOVÁK; MISUSTOVÁ; HOSEK 1972). 

Observa-se ainda uma hipocalcemia, pois o citrato em concentrações elevadas no 

organismo exerce um efeito quelante sobre o cálcio (COLLICCHIO-ZUANAZE et al., 

2006; OMARA; SISODIA, 1990). Outras enzimas, secundariamente, afetadas são 

succinatodesidrogenase, hexoquinase, acetilCoA carboxilase, malonilCoA, 

piruvatocarboxilase e ATP citrato-liase. Entretanto, não esta bem esclarecida a 

importância de tais interferências nessas enzimas (NOGUEIRA et al., 2011). 

O quadro clínico da intoxicação varia de acordo com a espécie acometida. Os 

sinais clínicos mais evidentes na intoxicação por AM são cardíacos e neurológicos e, na 

maioria dos casos, resultam em morte. O AM já foi detectado como princípio ativo de 

algumas plantas tóxicas no Brasil, Austrália e África do Sul (NOGUEIRA et al., 2011).  

Na Austrália, 41 espécies possuem AM nas sementes, flores e frutos. Trinta e nove 

delas pertencem ao gênero Gastrolobium spp. (HOPPER, 1991). Na África do Sul,  AM 

foi isolado de Dichapetalumcymosum (“gibflaar”), planta responsável pela morte de 

ovinos (MARAIS, 1944).  No Brasil, o AM foi demonstrado na Palicourea 

marcgraviie, Arrabidaea bilabiata, e Amorimia rígida, plantas essas, relacionadas à 

morte súbita, principalmente, em bovinos (KREBS; KEMMERLING; OLIVEIRA, 

1963; CUNHA et al., 2006 ).  De forma indireta através de administração de acetamida - 

composto doador de acetato utilizado como antídoto nos casos de intoxicação por AM 

em ratos, se evidenciou a presença de AM em oito plantas que provocam morte súbita 

em bovinos no Brasil (Palicourea marcgravii, P. juruana, Pseudocalymma elegans, 

Arrabidaea bilabiata, Amorimia rigida, Amorimia pubiflora, Amorimia exotropica e 

Mascagnia aff. rigida) (PEIXOTO, et al. 2011).  
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2.4. Troponinas cardíacas 

As troponinas cardíacas (cTn) são proteínas musculares que fazem parte do 

aparato contrátil do miocárdio. O complexo troponina é formado por três subunidades, 

as quais consistem de um final globular e uma haste. O glóbulo é um complexo de 

troponina I e troponina C, enquanto que a haste é composta pela troponina T. Elas são 

proteínas reguladoras que controlam a interação cálcio dependente entre os filamentos 

de actina e miosina (DHOOT; FREARSON; PERRY, 1979). A quebra contínua do 

complexo da miofibrila, provocada por lesões nos cardiomiócitos, leva a uma elevação 

prolongada da concentração das troponinas no plasma. Ensaios clínicos indicam as cTn 

séricas como os marcadores bioquímicos que primeiro aparecem em doenças 

coronarianas agudas em seres humanos. Elas são indicadores específicos e valiosos na 

bioquímica em casos de degeneração dos miócitos, pois elas são liberadas para a 

circulação como resultado da degeneração e necrose miocárdica aguda (AZZAZY; 

CHRISTENSON, 2002). Seu uso na imuno-histoquímica é uma ferramenta útil na 

detecção de lesões cardíacas na patologia forense humana (ORTMANN; PFEIFFER; 

BRINKMANN, 2000); e seu esgotamento pode ser detectado pela imuno-histoquímica, 

mesmo sem haver alterações histológicas na coloração de hematoxilina-eosina 

(KLEINE et al., 1993). 

A detecção de cTn, na circulação de bovinos com lesões cardíacas foi 

demonstrada em casos de febre aftosa (TUNCA et al., 2008; GUNES et al., 2005), 

endocardite valvular (BUCZINSKI;  BÉLANGER, 2010) e pericardites (MELLANBY 

et al., 2007). Entretanto, trabalhos utilizando essas cTn para identificar lesões de 

cardiomiócitos em bovinos, através da utilização de ensaios imuno-histoquímico são 

escassos – demonstração de perda da cTn I em coração de bovinos com febre aftosa  

(TUNCA et al., 2008).  
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3. RESULTADOS 

Os resultados serão apresentados na forma de artigos científicos. Cada subtítulo 

deste capítulo corresponde a um dos artigos. 

 

3.1. Artigo 1 

Neste item é apresentado o artigo com o título de “Mortes súbitas em bovinos 

causadas por Amorimia exotropica (Malpighiaceae) no Rio Grande do Sul”, publicado 

na revista Pesquisa Veterinária Brasileira, volume 31, numero 4, páginas 291-296, no 

ano de 2011. 
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Mortes súbitas em bovinos causadas por Amorimia exotropica 

(Malpighiaceae) no Rio Grande do Sul1 

 
 
Saulo P. Pavarini2, Mauro P. Soares2,3, Paulo M. Bandarra2, Danilo C. Gomes2, Marcele 

B. Bandinelli2, Claudio E.F. Cruz2 e David Driemeier2* 

 

ABSTRACT.- Pavarini S.P, Soares M.P., Bandarra P.M., Gomes D.C., Bandinelli 

M.B., Cruz C.E.F & Driemeier D. 2011. [Sudden death in cattle due to the 

consumption of Amorimia exotropica (Malpighiaceae) in Rio Grande do Sul, 

Brazil.] Mortes súbitas em bovinos causadas por Amorimia exotropica (Malpighiaceae) 

no Rio Grande do Sul. Pesquisa Veterinária Brasileira 31(4): 291-296. Setor de 

Patologia Veterinária, Faculdade de Veterinária, Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul, Av. Bento Gonçalves 9090, Porto Alegre, RS 91540-000, Brazil. E-mail: 

davetpat@ufrgs.br 

Cases of sudden death in cattle were associated with the consumption of 

Amorimia (Mascagnia) exotropica and occurred in six ranches located in the 

mountainous region of Rio Grande do Sul and the metropolitan region of Porto Alegre, 

Brazil. Affected cattle were found dead with no history of previous clinical signs, or 

showed muscular tremors, falls, paddling, opistotonus, panting, and lateral recumbence 

after being induced to move, few minutes before death. Most cases were recorded 

between May and August. Nine cattle were necropsied and main gross findings were 

oral mucosae slightly cyanotic (3/9), mild to intermediate hydropericardium (3/9), 

epicardial petechiae and ecchymoses (5/9), clot within the left ventricle (4/9), lung 

edema (5/9), apart of abomasal and small intestinal reddened mucosa (6/9). 

Histologically, there was myocardial coagulation necrosis (9/9), which was 

characterized by cellular retraction, enhanced cytoplasmic eosinophilia, lack of 

                                                 
1 Recebido em 6 de novembro de 2010. 
   Aceito para publicação em 11 de novembro de 2010. 
   Parte da tese de Doutorado do primeiro autor. 
2 Setor de Patologia Veterinária, Faculdade de Veterinária, Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS), Av. Bento Gonçalves 9090, Porto Alegre, RS 91540-000, Brasil.  
3 Laboratório Regional de Diagnóstico, Faculdade de Veterinária, Universidade Federal de Pelotas 

(UFPel), Campus Universitário s/n, Pelotas, RS 96010-900, Brasil. 
*Autor para correspondência: davetpat@ufrgs.br 
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cytoplasmic striations, intracytoplasmic vacuoles, nuclear piknosis, intranuclear 

vacuoles, chromatin marginalization and occasional nuclear karyorrhexis and 

karyolysis. There also were interstitial edema (3/9) and interstitial inflammatory 

infiltrate (mainly mononuclear) (7/9) in the heart, apart of multifocal vacuolar-hydropic 

degeneration in the epithelial cells of the distal convoluted tubules associated with 

pyknotic and eccentric nuclei in the kidneys of three cattle.      

 

INDEX TERMS: Poisonous plants, Amorimia exotropica, Mascagnia exotropica, 

Malpighiaceae, plant poisoning, sudden death, cattle. 

 

 

RESUMO.- Descrevem-se casos de morte súbita em bovinos associados com a ingestão 

de Amorimia (Mascagnia) exotropica em seis propriedades rurais localizadas na região 

metropolitana de Porto Alegre e na serra gaúcha. Os bovinos intoxicados foram 

encontrados mortos sem história de sinais clínicos prévios, ou apresentaram tremores 

musculares, quedas bruscas, movimentos de pedalagem, opistótono, respiração ofegante 

e decúbito lateral, quando induzidos ao movimento poucos minutos antes da morte. 

Registrou-se maior número de casos entre os meses de maio e agosto. Nove bovinos 

foram necropsiados e os principais achados macroscópicos observados foram mucosa 

oral levemente cianótica (3/9), hidropericárdio leve a moderado (3/9), petéquias e 

equimoses no epicárdio (5/9), coágulo no interior do ventrículo esquerdo (4/9), edema 

pulmonar (5/9) e mucosas vermelhas no abomaso e no intestino delgado (6/9). 

Histologicamente havia necrose de coagulação no miocárdio (9/9) caracterizada por 

retração celular, aumento da eosinofilia do citoplasma com perda das estriações, 

vacúolos intracitoplasmáticos, núcleos em picnose, vacúolos intranucleares com 

marginalização da cromatina e ocasionais núcleos em cariorrexia e cariólise. No 

coração, edema intersticial (3/9) e infiltrado inflamatório intersticial predominantemente 

mononuclear (7/9) também foram observados. Nos rins de três bovinos havia 

degeneração hidrópico-vacuolar multifocal das células epiteliais dos túbulos contorcidos 

distais associada com núcleos picnóticos deslocados para periferia da célula  

 

TERMOS DE INDEXAÇÃO: Plantas tóxicas, Amorimia exotropica, Mascagnia exotropica, 

Malpighiaceae, intoxicação por planta, morte súbita, bovinos.  
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INTRODUÇÃO 

Atualmente no Brasil, doze plantas tóxicas são causas reconhecidas de mortes súbitas 

em animais de fazenda. Essas plantas, as quais são responsáveis por mais da metade das 

mortes em bovinos intoxicados naturalmente por plantas no país, incluem espécies 

contidas nas famílias Rubiaceae (Palicourea marcgravii, Palicourea aeneofusca, 

Palicourea juruana, Palicourea grandiflora), Bignoniaceae (Pseudocalymma elegans, 

Arrabidaea bilabiata, Arrabidaea japurensis) e Malpighiaceae (Mascagnia rigida, 

Mascagnia elegans, Mascagnia pubiflora, Mascagnia aff. rigida, Mascagnia 

exotropica) (Tokarnia et al. 2000, Riet-Correa & Mendes 2007). Recentemente, 

Mascagnia exotropica foi reclassificada como Amorimia exotropica (Anderson 2006) 

que é um semi-arbusto com ramos em forma de lianas (cipós) (Fig.1-3). A planta já foi 

identificada nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, bem como na 

província de Missiones, Argentina (Anderson 2006). Inicialmente, Mascagnia sp. foi 

descrita como tóxica e responsabilizada por casos de morte súbita em bovinos em Santa 

Catarina (municípios de Tubarão, Imaruí, Jaguaruna, São Ludgero, Braço do Norte, 

Pedras Grandes, Urussanga, Nova Veneza e Jacinto Machado), onde, alguns 

proprietários relataram perdas, por morte repentina, de até 40% dos seus rebanhos, em 

apenas um ano. A toxicidade da planta para bovinos foi comprovada pela reprodução 

experimental da doença na espécie, através da administração oral da planta em doses 

únicas de 7,5-10g/kg. No mesmo estudo, doses únicas de 5g/kg das folhas frescas de A. 

exotropica causaram intoxicação não-letal (Gava et al. 1998). A maioria dos bovinos 

intoxicados é encontrada morta, sem qualquer registro de alterações clínicas prévias. 

Alguns bovinos morrem alguns minutos depois de movimentados; tempo durante o qual 

podem apresentar taquicardia, cansaço, ingurgitamento da veia jugular, tremores 

musculares, contrações bruscas, decúbito esternal que evolui para lateral, além de 

quedas súbitas (Gava et al. 1998). As alterações observadas durante a necropsia são 

escassas e incluem avermelhamento da mucosa do intestino delgado e edema da parede 

da vesícula biliar. A principal alteração histológica associada com a doença é 

degeneração hidrópico-vacuolar do epitélio tubular renal; entretanto, essa alteração não 

é observada em todos os bovinos intoxicados (Gava et al. 1998). Esse trabalho relata a 

ocorrência de “morte súbita” em bovinos associada com a ingestão de Amorimia 
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exotropica em propriedades localizadas na região metropolitana de Porto Alegre e na 

serra gaúcha, bem como caracteriza os achados epidemiológicos, clínicos e patológicos 

associados com a intoxicação.  

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Efetuou-se o levantamento dos casos de intoxicação por Amorimia exotropica em bovinos 

diagnosticados pelo Setor de Patologia Veterinária (SPV) da Universidade Federal do Rio 

Grande Sul (UFRGS) entre 1999 e 2010. As necropsias foram realizadas nas propriedades e os 

dados epidemiológicos e clínicos foram obtidos junto aos veterinários, proprietários, e 

funcionários dos estabelecimentos. Durante as visitas às propriedades, realizaram-se buscas para 

a detecção de plantas tóxicas, entre as quais, A. exotropica. Foram realizadas nove necropsias e 

fragmentos de diversos órgãos foram coletados e fixados em solução de formalina 10%, 

processados de forma rotineira para histologia, incluídos em parafina, cortados a 3-5µ de 

espessura e corados pela hematoxilina e eosina (HE).    

 

RESULTADOS 

No período do estudo, acompanharam-se seis propriedades com problemas de morte 

súbita em bovinos (Propriedades A-F). Nas inspeções a procura de plantas tóxicas 

Amorimia exotropica foi encontrada em todos os surtos. Na Propriedade A, localizada 

em Porto Alegre/RS, em maio de 1999, morreram quatro de um rebanho com 800 

bovinos de corte que eram mantidos em piquetes com pastagem nativa e suplementados 

com sal mineral no cocho. Quinze bovinos invadiram e permaneceram durante cinco 

dias em uma área de mata com aguada, onde se identificou a presença de A. exotropica. 

Durante a movimentação desses bovinos para recolhimento em mangueira e 

redistribuição aos piquetes originais, um bovino (Bovino 1) apresentou tremores 

musculares intensos que precederam a morte, outro (Bovino 2) morreu subitamente 

durante a permanência nas mangueiras, outro morreu durante o caminho ao piquete e 

outro (Bovino 4) foi encontrado morto na mata. Os bovinos um e dois foram 

necropsiados.   

Na Propriedade B, situada em Rolante/RS, durante os meses de maio a 

novembro de 2004, morreram 11 bovinos adultos de um total de 35 bovinos de corte. Os 

animais foram encontrados mortos no campo sem registro de sinais clínicos prévios, ou 



20 

 

estavam aparentemente bem, mas quando movimentados, apresentavam tremores 

musculares generalizados, incoordenação motora, decúbito lateral e morte, em cursos de 

dois a cinco minutos. Esses bovinos tinham acesso a uma área de mata na encosta de um 

morro, onde havia severa infestação por A. exotropica. Nessa propriedade, um animal 

(Bovino 3) ficou para trás, durante a movimentação de rotina para as mangueiras, 

deitou, permaneceu em decúbito esternal e apresentou ingurgitamento das veias 

jugulares (Fig.4). Quando estimulado a levantar, apresentou tremores musculares 

intensos e, rapidamente caiu em decúbito lateral, apresentou movimentos de pedalagem 

e morte, em um curso de 3 minutos. 

Na Propriedade C, localizada em Dois Irmãos/RS, havia um rebanho de 20 

bovinos em um piquete de campo nativo com área de 1,5 hectares e pouca 

disponibilidade de pasto. Em junho de 2006, os bovinos ganharam acesso a um piquete 

novo, no qual havia uma capoeira, onde se observaram exemplares de A. exotropica 

com sinais de terem sido consumidas. Um mês após a entrada dos animais nesse novo 

piquete, dois “bois de canga” adultos morreram de forma súbita durante o trabalho. 

Trinta dias após, outro bovino (fêmea mestiça, sete anos, bovino 4) morreu subitamente 

sem qualquer alteração prévia registrada e foi necropsiado.  

Na Propriedade D, situada em Estância Velha/RS, em outubro de 2007, 

morreram três novilhas holandesas de dois anos de idade que eram suplementadas no 

cocho e mantidas em um piquete com outras 23 novilhas e quatro vacas secas. Durante a 

transferência de campo, as novilhas ficaram para trás do resto do rebanho. Quando o 

funcionário voltou para buscá-las, duas estavam mortas e outra, que estava em decúbito 

esternal, ao ser estimulada a levantar, relutou ao movimento, permaneceu deitada e, 

duas horas após, foi encontrada morta. Durante vistoria em uma área de mata em 

encosta de morro no campo onde os bovinos estavam, detectou-se A. exotropica. As três 

novilhas (Bovinos 5-7) foram necropsiadas. 

As demais propriedades (E e F), localizadas em Novo Hamburgo, Lomba 

Grande, foram visitadas em agosto de 2010. Na Propriedade E, em um potreiro com 14 

hectares de campo nativo, onde permaneciam 80 bovinos suplementados em cocho, 

havia registros de mortes súbitas sucessivas de bovinos há anos. Essas mortes eram 

associadas com transferências de campos, ou com movimentações de animais para 

manejo. Alguns caiam subitamente, apresentavam tremores, respiração ofegante e 

morriam em poucos minutos. No período entre julho de 2009 a agosto de 2010, foram 
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registradas 17 dessas mortes em bovinos nesse campo, destas 11 ocorreram entre maio e 

agosto de 2010. Na parte mais alta (morro) do potreiro havia acesso a uma área de mata, 

onde foi identificada grande quantidade de brotos de A. exotropica. Nessa propriedade 

foi necropsiada uma vaca Angus de quatro anos (Bovino 8) que caiu abruptamente ao 

chegar nas mangueiras, apresentou tremores, ingurgitamento jugular e morte. A 

Propriedade F mantinha, apenas durante o inverno, 70 bovinos Angus que permaneciam 

em potreiro com pastagem de aveia e azevém, e eram suplementados com silagem no 

cocho. Os bovinos eram repontados todos os dias, no período da tarde, para os cochos. 

No período entre 2009 e outubro de 2010, oito bovinos morreram. Alguns foram 

encontrados mortos sem qualquer sinal prévio, outros morreram durante o trajeto entre 

cocho e pastagem, alguns caiam, apresentavam tremores, mugidos constantes, 

movimentos de pedalagem, opistótono, respiração ofegante e morriam rapidamente. Em 

uma área de capoeira no piquete dos bovinos, havia grande quantidade de A. exotropica. 

Um boi, 10 meses, Angus (Bovino 9), caiu subitamente quando era levado ao cocho, 

ficou para trás do lote e, três horas após, foi encontrado morto no mesmo lugar.  

Os achados de necropsia dos nove bovinos foram: mucosa oral levemente 

cianótica (Bovinos 4, 8 e 9), hidropericárdio leve a moderado (Bovinos 3, 8 e 9), 

petéquias e equimoses epicárdicas (Bovinos 4-8), coagulo cruórico no interior do 

ventrículo esquerdo (Bovino 5-7 e 9), edema pulmonar (Bovino 1, 3, 5-7), mucosas do 

abomaso e do intestino delgado vermelhas (Bovinos 4-9) (Fig.5), além de leve 

acentuação do padrão lobular hepático (Bovino 4). 

 Ao exame histopatológico, no miocárdio dos nove bovinos necropsiados, se 

observou necrose coagulativa em grupos de fibras musculares ou células individuais 

(Fig.6). A alteração era caracterizada por retração celular, aumento da eosinofilia do 

citoplasma com perda das estriações, vacúolos intracitoplasmáticos, núcleos picnóticos, 

vacúolos intranucleares com marginalização da cromatina e ocasionais núcleos em 

cariorrexia e cariólise (Fig.7). No coração, também havia edema intersticial com 

neutrófilos e deposição de fibrina (Bovinos 5-7) (Fig.8), focos de hemorragia entre as 

fibras musculares (Bovinos 5-7 e 9) e infiltrado inflamatório intersticial multifocal leve 

composto por macrófagos e linfócitos e, em menor escala, neutrófilos (Bovinos 3-9). As 

alterações histológicas observadas nos rins incluíram degeneração hidrópico-vacuolar 

multifocal das células epiteliais dos túbulos contorcidos distais com núcleos picnóticos 

e deslocados para periferia da célula (Bovinos 1, 3 e 6) (Fig.9), tumefação do epitélio 
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dos túbulos renais (Bovinos 4, 7-9); infiltrado inflamatório linfoplasmocitário 

intersticial multifocal leve no córtex renal (Bovino 1-4, 7 e 8). No abomaso e no 

intestino delgado, havia congestão de submucosa e mucosa (Bovinos 3-9 ). No 

parênquima hepático também foram observados, congestão (Bovinos 1-3, 5, 7 e 9), 

necrose paracentral (Bovinos 1 e 6) e tumefação hepatocelular, predominantemente, 

centro lobular (Bovinos 3, 4 e 9). 

 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

O diagnóstico de intoxicação por Amorimia exotropica nos bovinos desse estudo, se 

baseou nos achados epidemiológicos, clínicos e patológicos associados com a presença 

de A. exotropica nas áreas de acesso dos bovinos. Em todas as propriedades, A. 

exotropica foi encontrada em ambiente sombreado, no interior e beira de matas e 

capões, principalmente, em encostas de morros. Os ramos de A. exotropica, em sua 

maioria, se estendiam sobre as copas das árvores, fora do alcance do gado que tinha 

acesso apenas aos brotos das plantas, os quais, muitas vezes, predominavam entre a 

vegetação rasteira no interior das matas.  

As intoxicações ocorreram durante todo ano; entretanto, houve maior 

concentração de casos entre os meses de maio e agosto, o que pode estar relacionado à 

carência de alimento comum nesta época do ano no Sul do Brasil. Desta forma, os 

bovinos podem invadir áreas de matas ou capões à procura de alimento. Outra hipótese 

se refere à procura de abrigo das chuvas e ventos frios que também se concentram nessa 

época, no Rio Grande do Sul. Os bovinos intoxicados eram encontrados mortos sem 

registros de sinais clínicos prévios, ou morriam, quando eram movimentados. O 

estímulo do exercício físico intensificou a manifestação clínica da doença, fato também 

observado em bovinos intoxicados por A. exotropica em Santa Catarina, como também 

por outras plantas que causam morte súbita no Brasil (Gava et al. 1998, Tokarnia et al. 

2000). Esse efeito provavelmente é causado por interferência no mecanismo energético 

celular, pois o esforço físico promove um aumento na necessidade energética. 

Achados clínico-patológicos tais como ingurgitamento jugular, hidropericárdio, 

coágulos no interior do ventrículo esquerdo, edema pulmonar, congestão hepática e do 

trato gastrintestinal são típicos de insuficiência cardíaca aguda. As plantas que causam 

morte súbita em bovinos no Brasil interferem com o funcionamento cardíaco, de forma 
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que os animais morrem de insuficiência cardíaca aguda (Tokarnia et al. 2000). A 

principal alteração histopatológica observada em bovinos intoxicados pelas plantas que 

causam morte súbita é degeneração hidrópico-vacuolar das células epiteliais dos túbulos 

contorcidos distais dos rins e é associada à cariopicnose (Tokarnia et al. 2000). 

Entretanto, essa alteração pode não ser visualizada em todos os animais intoxicados. No 

presente estudo, essa alteração foi observada em três dos nove bovinos necropsiados. 

Gava e colaboradores (1998) observaram essa alteração em três de cinco bovinos 

intoxicados por A. exotropica. Leve infiltrado inflamatório linfoplasmocitário 

intersticial multifocal no rim foi identificado em seis bovinos. Tal lesão é denominada 

nefrite segmentar, alteração comumente observada em bovinos, mas que não deve ser 

correlacionada com a intoxicação (Helayel et al. 2009). A lesão histológica observada 

com maior frequência nos bovinos (100% dos casos) desse estudo foi necrose de 

coagulação de grupos ou de fibras musculares isoladas no coração. Lesões similares 

foram descritas em bovinos intoxicados por outra planta que causa morte súbita no 

Brasil, Pseudocalymma elegans (Helayel et al. 2009). Gava et al. (1998) observaram 

somente aumento de eosinofilia das fibras cardíacas de bovinos intoxicados com A. 

exotropica. 

O principio tóxico de A. exotropica é desconhecido; entretanto os achados 

clínicos e patológicos nos bovinos intoxicados são similares aos observados em bovinos 

afetados por plantas como Palicourea marcgravii, Arrabidaea bilabiata e Mascagnia 

rigida, nas quais já se identificou, cromatograficamente, a presença de 

monofluoracetato (Krebs et al. 1994, Cunha et al. 2006). Adicionalmente, bovinos que 

receberam monofluoracetato de sódio por via oral apresentaram quadro clínico-

patológico indistinguível do observado em bovinos que ingeriram plantas que causam 

morte súbita no Brasil (Nogueira et al. 2010). Em várias propriedades, os criadores e 

proprietários associaram as mortes súbitas dos bovinos à ingestão de um cipó 

lactescente denominado por eles de “timbó” e identificado como Oxypetalum banksii. 

Tal hipótese pode ser descartada, pois essa planta não é tóxica para bovinos, conforme 

demonstrado em experimentos prévios (Tokarnia et al. 1967). 

Os diagnósticos diferenciais devem incluir doenças e intoxicações de evolução 

rápida que causem poucos sinais clínicos e ocorram nessa região, tais como carbúnculo 

hemático (Schild et al. 2006), fulguração (Watanabe et al. 2010), intoxicações por 

Nerium oleander (Pedroso et al. 2009), timpanismo agudo por excesso de leguminosas 
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(Dalto et al. 2009) e intoxicação por plantas que contêm ácido cianídrico (Riet-Correa & 

Mendes 2007). Entretanto, em todas essas doenças e intoxicações, os bovinos afetados 

apresentam lesões patológicas características, além de achados epidemiológicos 

distintos. 

 A. exotropica está presente na região metropolitana de Porto Alegre e na serra 

gaúcha e seu envolvimento com “mortes súbitas” em bovinos deve ser incluído na lista 

dos diagnósticos diferenciais e na adoção de medidas preventivas. A distribuição 

geográfica das diferentes espécies de plantas tóxicas é um dado de extrema importância 

para os diagnósticos definitivos. As perdas econômicas associadas com a intoxicação 

por A. exotropica nessas regiões são desconhecidas; entretanto, é possível que sejam 

consideráveis, pois há muitos relatos de mortes súbitas de bovinos após movimentações 

e de produtores que desistiram da criação de bovinos devido às constantes perdas. A 

importância da doença é muitas vezes subestimada devido ao desconhecimento da 

planta pelos produtores e técnicos dessas regiões. Estudos adicionais são necessários 

para avaliar o real impacto da intoxicação e promover o reconhecimento de Amorimia 

exotropica nessas regiões.   
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Fig.1. Brotação de Amorimia exotropica (fam. Malpighiaceae) 

em ambiente sombreado. 

 

 

 

 Fig. 2. Aspecto da raiz dos brotos de Amorimia exotropica. 
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 Fig.3. Ramos de Amorimia exotropica sobre uma árvore, com 

seus frutos alados (no detalhe). 

 

 

 Fig.4. Bovino em decúbito esternal com a veia jugular  

ingurgitada, intoxicado pela ingestão de Amorimia exotropica no 

Estado do Rio Grande do Sul.  
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Fig.5. Abomaso com mucosa vermelha em bovino, que morreu 

subitamente pela intoxicação por Amorimia exotropica.  

 

 

Fig.6. Necrose de coagulação de fibras musculares cardíacas 

em bovino, após morte súbita pela intoxicação por Amorimia 

exotropica. HE, obj.10x. 
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Fig.7. Fibras cardíacas eosinofílicas com retração celular, 

picnose nuclear e com vaculos intra nucleares em bovino, após 

morte súbita por Amorimia exotropica. HE, obj.40x. 

 

 

Fig.8. Edema intersticial e hemorragia discreta no coração em 

bovino, após morte súbita por Amorimia exotropica. HE, 

obj.40x.  

 



30 

 

 

Fig.9. Parênquima renal com degeneração hidropico-vacular 

das células epiteliais dos tubulos contorcidos distais em bovino, 

após morte súbita por Amorimia exotropica. HE, obj.10x 
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3.2. Artigo 2 

 Neste item é apresentado o artigo com o título de “Estudo imuno-histoquímico 

das lesões cardíacas em bovinos intoxicados por Amorimia exotropica” - que será 

submetido à publicação na revista Pesquisa Veterinária Brasileira. 
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Estudo imuno-histoquímico das lesões cardíacas em bovinos 

intoxicados por Amorimia exotropica. 

 

Saulo Petinatti Pavarini & David Driemeier 

 

ABSTRACT.- Pavarini S.P & Driemeier D. 2011. [Immunohistochemical study of 

cardiac lesions in cattle intoxicated by Amorimia exotropica] Estudo imuno-

histoquímico das lesões cardíacas em bovinos intoxicados por Amorimia exotropica. 

Pesquisa Veterinária Brasileira 31(0):00-00. Setor de Patologia Veterinária, Faculdade 

de Veterinária, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Av. Bento Gonçalves 9090, 

Porto Alegre, RS 91540-000, Brazil. E-mail: davetpat@ufrgs.br 

 

This paper demonstrates cardiac lesions through immunohistochemistry for cardiac 

Troponina C (cTnC) in cattle intoxicated by Amorimia exotropica in southern Brazil. 

Fragments of heart from nine cattle naturally intoxicated by Amorimia exotropica, one 

cattle intoxicated by monensin and six cattle without histological lesions in the heart, 

were tested using immunohistochemistry with the primary antibody to human cTnC. In 

the hearts of all poisoned cattle there was sharp decrease of cTnC in the cytoplasm of 

groups of cardiomyocytes. A significant decrease in immunoreactivity occurred 

particularly in cardiomyocytes with microscopic features of degeneration and necrosis, 

apart of some areas with complete loss of immune-marking. In the remaining 

cardiomyocytes from poisoned cattle without histological lesions and in the heart from 

the six animals tested there  was intense cytoplasmic staining in these cells. 

 

INDEX TERMS: Amorimia exotropica, cattle, sudden death, troponin, 

immunohistochemistry, cardiac injury.  

 

RESUMO.- Esse trabalho demosntra lesões cardíacas através de imuno-histoquímica 

para troponina C cardíaca (cTnC) em bovinos intoxicados por Amorimia exotropica no 

sul do Brasil. Fragmentos de coração de nove bovinos intoxicados de forma natural por 

Amorimia exotropica , um por monensina e outros seis bovinos sem lesões histológicas 

no coração, foram submetidos ao teste imuno-histoquímico com o anticorpo primário de 

cTnC humana. Em todos os corações dos bovinos intoxicados testados ocorreu 
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diminuição acentuada de cTnC no citoplasma de grupos dos cardiomiócitos. A 

diminuição significativa da imunorreatividade ocorreu particularmente, nos 

cardiomiócitos com características microscópicas de degeneração e necrose, e em 

algumas áreas com perda total de imunomarcação. Raras fibras musculares cardíacas 

sem alteração histológica apresentaram perda de imuno-marcação. Nos demais 

cardiomiócitos dos bovinos intoxicados sem lesões histológicas e no coração dos 

demais seis bovinos testados como controles, houve uma intensa marcação 

citoplasmática nessas células.   

 
TERMOS DE INDEXAÇÃO: Amorima exotropica, bovinos, morte súbita, troponina, 
imuno-histoquímica, lesão cardíaca.  

 
INTRODUÇÃO 

 
Amorimia exotropica é um semi-arbusto com ramos em forma de lianas da família 

Malpighiaceae, encontrada na região sul do Brasil e na província de Misiones – 

Argentina (Anderson 2006). A planta foi descrita como tóxica para bovinos (Gava et al. 

1998, Pavarini et al. 2011) e essa toxicidade foi comprovada pela reprodução 

experimental da doença na espécie, através de administração oral da planta (Gava et al. 

1998). Os animais intoxicados apresentam um quadro clínico-patológico denominado de 

morte súbita. No Brasil esse quadro ocorre após a ingestão de plantas cardiotóxicas das 

espécies Palicourea, Arrabidaea, Mascagnia e Amorimia, além de Pseudocalyma 

elegans (Tokarnia et al. 2000).  Os animais intoxicados morrem de forma repentina 

quando submetidos a exercício ou são encontrados mortos sem serem observadas 

alterações clínicas prévias. As alterações patológicas são escassas e o principal achado 

histológico é a degeneração hidrópica do epitélio dos túbulos contorcido distal no rim; 

alteração essa não observada em todos os bovinos intoxicados (Tokarnia 1990 e 2000). 

As troponinas cardíacas (cTn) são proteínas musculares que fazem  parte do 

aparato contrátil do miocárdio. O complexo troponina é formado por três subunidades, 

as quais consistem um final globular e uma haste. O glóbulo é um complexo de 

troponina I e troponina C, enquanto a haste é composta de troponina T (Dhoot et al. 

1979). Ensaios clínicos indicam as cTn séricas como os marcadores bioquímicos que 

primeiro aparecem em doenças coronarianas agudas em seres humanos. Elas são 

indicadores específicos e valiosos na bioquímica em casos de degeneração dos miócitos, 

pois são liberadas na circulação sanguínea sistêmica como resultado da degeneração e 

necrose miocárdica aguda (Azzazy & Christenson 2002). O objetivo deste trabalho é 
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fazer um estudo imuno-histoquímico com anticorpo anti-troponina C em corações de 

bovinos intoxicados naturalmente por Amorimia exotropica para identificação de lesões 

cardíacas.   

 

MATERIAL E MÉTODOS  

 

Foram realizados cortes histológicos seriados de 3-5µ de fragmentos de coração, 

emblocados em parafina, de nove bovinos intoxicados naturalmente por Amorimia 

exotropica (Pavarini et al. 2011). Uma lâmina foi corada pela técnica de hematoxilina e 

eosina (HE) e a outra submetida a exame imuno-histoquímico. Para o teste imuno-

histoquímico utilizou-se o método estreptavidina ligada à peroxidase, e os cortes de 

tecidos foram preparados em lâminas positivadas (ImmunoSlide-EasyPath). 

Inicialmente, a peroxidase endógena foi inibida com peróxido de hidrogênio 10% em 

metanol por 15 minutos. Para a recuperação antigênica utilizou-se calor em panela de 

pressão a 125ºC por 3 minutos com as lâminas imersas em tampão TRIS EDTA pH 9,0. 

O bloqueio das reações inespecíficas se deu pela imersão em leite desnatado 5% 

(Molico®). Foi utilizado o anticorpo monoclonal anti- Troponina C cardíaca humana 

(Novo Castra), como anticorpo primário, na diluição de 1-40 em Phosphate Buffered 

Saline (PBS). As lâminas foram incubadas em câmara úmida por 12-15 horas 

(overnight) a 4 ºC. Como cromógeno utilizou-se DAB (Dako, Carpintaria, CA, USA) e 

as lâminas foram contra-coradas com hematoxilina de Harris e, posteriormente, 

desidratados com etanol e diafanizadas em xilol.  

 Adicionalmente, cortes de coração de um bovino intoxicado por monensina 

(Corrêa et al. 2003) com necrose de cardiomiócitos, além de três bovinos de abatedouro 

e mais três bovinos mortos por raiva sem lesões histológicas em cardiomióctios foram 

utilizados como controle positivo. Simultaneamente, como controle negativo, cortes de 

coração de bovinos intoxicados por Amorima exotropica, por monensina foram 

incubados com PBS ao invés do anticorpo primário. 

 

RESULTADOS 

 

As alterações histológicas observadas no coração dos nove bovinos intoxicados eram 

caracterizadas por grupos de cardiomiócitos ou células individuais com aumento de 

eosinofilia citoplasmática, perda das estriações conferindo ao citoplasma um aspecto 
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homogêneo; além da formação de vacúolos intracitoplasmáticos e intranucleares. 

Algumas células estavam retraídas, com diminuição do tamanho celular, e 

ocasionalmente com núcleos picnóticos e por vezes fragmentados (Figuras 1A e 1B). A 

investigação imuno-histoquímica das amostras revelou uma diminuição acentuada de 

cTnC no citoplasma de grupos dos cardiomiócitos dos bovinos intoxicados por 

Amorimia exotropica  testados e também no bovino intoxicado por monensina. A 

diminuição significativa da imunorreatividade ocorreu particularmente, nos 

cardiomiócitos com características microscópicas de degeneração e necrose; em 

algumas áreas com lesões histológicas graves houve perda total de imunomarcação 

(Figura 1C e 1D).  Raras fibras musculares cardíacas sem alteração histológica 

apresentaram perda de imuno-marcação. Nos demais cardiomiócitos dos bovinos 

intoxicados que não tinham lesões histológicas e no coração dos seis bovinos testados 

como controle positivo (3 de abatedouro e 3 com raiva) se observou intensa marcação 

citoplasmática nessas células.   

 

DISCUSSÃO 

 

Os coração dos nove bovinos intoxicados por Amorimia exotropica , submetidos a 

imuno-histoquímica, apresentaram áreas bem definidas, com significativa redução ou 

perda total da expressão de cTnC, indicando a presença de lesão cardíaca. Ocasionais 

carciomiócitos sem alterações histológicas apresentaram diminuição na imunomarcação. 

O esgotamento precoce de troponina em cardiomiócitos sem alterações histológicas na 

coloração de HE foi demonstrado em estudos prévios (Kleine et al. 1993).  

A detecção e mensuração das troponinas cardíacas no soro é o principal 

biomarcador de lesão em miocárdio de seres humanos, devido à sua alta especificidade 

e sensibilidade diagnóstica (O'Brien, 2008, Wells & Sleeper 2008). Seu uso na imuno-

histoquímica é uma ferramenta útil na detecção de lesões cardíacas na patologia forense 

humana (Ortmann et al. 2000). Sua detecção na circulação em bovinos com lesões 

cardíacas foi demonstrada em casos de febre aftosa (Tunca et al. 2008, Gunes et al. 

2005), endocardite valvular (Buczinski & Bélanger 2010) e pericardites (Mellanby et al. 

2007); entretanto trabalhos utilizando as cTn para identificação de lesões cardíacas em 

bovinos através da imuno-histoquimica são escassos (Tunca et al. 2008).  

No presente trabalho foi utilizado como anticorpo primário a cTnC humana,  e 

essa demonstrou ser sensível para detecção de lesões cardíacas em  bovinos. A cTnC  
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está presente em duas isoformas: uma que ocorre em fibras de contração rápida do 

músculo e a outra presente em fibras cardíacas e musculares de contração lenta. A 

homologia entre a isoforma cardíaca e a do músculo esquelético reduz a especificidade 

cardíaca da cTnC, limitando sua utilidade diagnóstica em ensaios bioquímicos (Schreier 

et al. 1990). Todavia a identificação de lesão cardíaca por meio de imuno-histoquímica 

com anticorpo para cTnC tem apresentado ótimos resultados (Ortmann et al. 2000).  

As plantas que provocam o quadro clínico-patológico denominado de morte 

súbita são consideradas as mais importantes no Brasil, pois são responsáveis por mais 

da metade das mortes de bovinos intoxicados no país (Tokarnia et al. 2000). Sugere-se 

que essas plantas tenham princípios tóxicos que interfiram no funcionamento do 

coração, de tal forma que esses animais morrem em decorrência de uma insuficiência 

cardíaca aguda (Tokarnia et al. 1990 e 2000).  Em algumas plantas desse grupo, se 

identificou a presença do ácido fluoracético como princípio toxico (Krebs et al. 1994); 

e, provavelmente, as outras espécies de plantas pertencentes a esse grupo possuam o 

mesmo princípio toxico (Tokarnia et al. 2000). Alterações histológicas regressivas e 

inconsistentes, caracterizadas, basicamente, por um aumento da eosinofilia 

citoplasmática, por vezes, associado a picnose nuclear já foram relatas em coração de 

animais intoxicados por diversas plantas desse grupo (Tokarnia et al. 1990). Trabalhos 

recentes relatam à presença de pronunciadas lesões cardíacas em animais intoxicados 

por Pseudocalymma elegans e Amorimia sepium (Helayel et al. 2009, Schons et al. 

2011) 

Por apresentarem escassez de alterações patológicas, o diagnóstico de 

intoxicação por plantas que causam “morte súbita” no Brasil, é firmado, 

fundamentalmente, a partir dos dados epidemiológicos, associados à presença da planta, 

e a manifestação de morte repentina, geralmente, associada ao exercício. A única 

alteração patológica até então utilizada para auxiliar o diagnóstico é a degeneração 

hidrópica do epitélio de túbulos contorcidos distais do rim, que nem sempre está 

presente (Tokarnia et al. 1990 e 2000). Este trabalho demostra a presença de lesões 

cardíacas em bovinos intoxicados por Amorimia exotropica, através de imuno-

histoquimica com anticorpo  cTnC, e sua possível aplicabilidade como teste auxiliar no 

diagnostico de intoxicação por Amorimia exotropica, e, provavelmente, de outras 

plantas causadoras de “morte súbita” em bovinos no Brasil.  
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LEGENDAS DAS FIGURAS 

Figura 1. Secção de coração de bovinos intoxicados por Amorimia exotropica. Figura A. 

Observe a distribuição dos grupos de cardiomiócitos com aumento de eosinofilia. HE. 

Figura B. Cardiomiócitos hiper-eosinófilicos, com perda as estriações citoplasmáticas, 

retração celular e picnose nuclear. HE. Figura C e D. Imunomarcação diminuida para 

cTnC no citoplasma dos cardiomiocitos lesionados observados na figura A e B.  
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4. CONCLUSÕES 

Amorimia exotropica é uma planta que causa intoxicação em bovinos na região 

metropolita de Porto Alegre e na serra gaúcha. 

 

A principal lesão observada em bovinos intoxicados por Amorimia exotropica é 

observada no coração. 

 

Imuno-histoquímica com anticorpo primário anti-troponina C cardíaca humana 

pode ser usada para demonstrar lesões degenerativas/necróticas em cardiomiócitos de 

bovinos.  

 

Há diminuição na expressão imuno-histoquímica de troponia cardíaca C em 

cardiomiócitos de bovinos intoxicados por Amorimia exotropica.  



41 

 

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ANDERSON, W.R. Eight Segregates from the Neotropical Genus Mascagnia 

(Malpighiaceae). Novon, v.16, n.2, p. 168-204, 2006. 

 

ARMIÉN, A.G.; et al. Intoxicação experimental por Nerium oleander (Apocinaceae) em 

ovinos. Pesquisa Veterinária Brasileira, v. 14, p. 85-93, 1994. 

 

ASSIS, T.S.; et al. Intoxicação por plantas diagnosticadas em ruminates e equinos e 

estimative das perdas econômicas na Paraíba. Pesquisa Veterinária Brasileira, v. 30, 

n. 1, p. 13-10, 2010. 

 

AZZAZY, H.M.E.; CHRISTENSON, R.H. Cardiac Markers of Acute Coronary 

Syndromes: Is there a case for point-of-care testing? Clinical Biochemistry, v.35,  p. 

13-27, 2002. 

 

BUCZINSKI, S.; BÉLANGER, A-M. Bovine tricuspid endocarditis as a cause of 

increased serum concentration of cardiac troponins. Canadian Veterinary Journal, v. 

51, n. 2, p. 195–197, 2010. 

 

CARVALHO, N.M.; et al. Intoxicação por Tetrapterys multiglandulosa em bovinos em 

Mato Grosso do Sul, Brasil. Pesquisa Veterinária Brasileira, v. 26, n. 3, p. 139-146, 

2006. 

 

CLARKE, D. D. Fluoroacetate and fluorocitrate: mechanism of action. Neurochemical 

Research, v. 16, n. 9, p. 1055-1058, 1991. 

 

COLLICCHIO-ZUANAZE, R. C. et al. Calcium gluconate and sodium succinate for 

therapy of sodium fluoroacetate experimental intoxication in cats: clinical and 

electroardiographic evaluation. Human Experimental Toxicology, v. 25, n. 4, p. 175-

182, 2006. 

 



42 

 

CUNHA, L.C.; et al. Palicourea marcgravii e Mascagnia rígida: um estudo por 

cromatografia em camada delgada (CCD). Encontro de Iniciação científica, FMVZ, 

USP (resumo). 2006. 

 

DHOOT, G.K.; FREARSON, N.; PERRY, V.S. Polymorphic forms of troponin T and 

troponin C and their localization in striated muscle cell types. Experimental Cell 

Research, v.122, n. 2, p. 339–350, 1979. 

 

DöBEREINER, J.; TOKARNIA, C.H. Intoxicação de bovinos pela “erva-de-rato” 

(Palicourea marcgravii St. Hil.) no vale do Itapicuru, Maranhão. Arquivos do Instituo 

Biologia Animal, v. 2, p. 83-91, 1959. 

 

GALEY, F.D. Cardiac glycosides. In: PLUMLEE,  K.H. (Ed.), Clinical Veterinary 

Toxicology. Mosby, St Louis, Missouri. 2004. 

 

GAVA, A.; et al. Mortes súbitas em bovinos causadas pela ingestão de Mascagnia sp. 

(Malpighiaceae), no Estado de Santa Catarina. Pesquisa Veterinária Brasileira, v. 18, 

n. 1, p. 16-20, 1998. 

 

GAVA, A.; BARROS, C.S.L. Field observations of Ateleia glazioviana poisoning in 

cattle in southern Brazil. Veterinary and Human Toxicology, v. 43, n. 1, p.37-41, 

2001. 

 

GAVA, A.; et al. Intoxicação por Ateleia glazioviana, (Leg. Papilionoideae) em 

bovinos. Pesquisa Veterinária Brasileira, v. 21, n. 2, p. 49-59, 2001. 

 

GUNES, V.; et al. Assay of cardiac troponins in the diagnosis of myocardial 

degeneration due to foot-and-mouth disease in a calf. Veterinary Record, v. 156, n. 22, 

p. 714-715, 2005. 

 

HOPPER, S. D. Poison peas: deadly protectors. Landscope, v. 6, n. 4, p. 45-50, 1991. 

 



43 

 

KLEINE, A.H.; et al. Immunohistochemical detection of very recent myocardial 

infarctions in humans with antibodies against heart-type fatty acid-binding protein. 

Cardiovascular Pathology, v. 2, n. 1, 1993.  

 

KREBS, H.C.; KEMMERLING, W.; HABERMELH, G. Qualitative and quantitative 

determination of fluoroacetic acid in Arrabidaea bilabiata and Palicourea marcgravii 

by 19 F-NMR spectroscopy. Toxicon, v. 32, n. 8, p. 909-913, 1994. 

 

MARAIS, S.T. Monofluoroacetic acid, the toxic principle of “Gifblaar” Dichapetalum 

cymosum (Hook). The Onderstepoort Journal of Veterinary Science and Animal 

Industry, v. 20, p. 67-73. 1944. 

 

MELLANBY, R.J.; et al. Serum cardiac troponin I concentrations in cattle with 

pericarditis. Veterinary Record, v. 161, n. 13, p. 454-455, 2007. 

 

NOGUEIRA, V.A.; et al. Intoxicação experimental por monofluoroacetato de sódio 

em bovinos: aspectos clínicos e patológicos. Pesquisa Veterinária Brasileira, v. 30, n. 

7, p. 533-540, 2010. 

 

NOGUEIRA, V.A.; et al. Intoxicação por monofluoroacetato em animais. Pesquisa 

Veterinária Brasileira, v. 31, n. 10, p. 823-838, 2011. 

 

 

NOVÁK, L.; MISUSTOVÁ, J.; HOSEK, B. Course of respiratory exchange and body 

temperature in mice after repeated administration of fluoracetate: An indicator of 

aconitase activity in vivo. Physiologia Bohemoslovaca, v. 21, p. 53-61, 1972. 

 

OMARA, F.; SISODIA, C.S. Evaluation of potential antidotes for sodium fluoroacetate 

in mice. Veterinary and Human Toxicology, v. 32, n. 5, p. 427-431, 1990. 

  

ORTMANN, C.; PFEIFFER, H.; BRINKMANN, B. A comparative study on the 

immunohistochemical detection of early myocardial damage. International Journal of 

Legal Medicine, v. 113, n. 4, p. 215–220, 2000. 

 



44 

 

PEDROSO, P.M.O.; et al. Intoxicação natural e experimental por Nerium oleander 

(Apocynaceae) em bovinos no Rio Grande do Sul. Pesquisa Veterinária Brasileira, v. 

29, n. 5, p. 404-408, 2009. 

 

PEIXOTO, P.V.; LORETTI, A.P.; TOKARNIA, C.H. Doença do peito inchado, 

Tetrapterys spp poisoning, brisket disease and St.George disease: a comparative study. 

Pesquisa Veterinária Brasileira, v. 15, p. 43-50, 1995. 

 

PEIXOTO, T.C.; et al. Efeito protetor da acetamida sobre as intoxicações experimentais 

em ratos por monofluoroacetato de sódio e por algumas plantas brasileiras que causam 

morte súbita. Pesquisa Veterinária Brasileira, v. 31, n. 11, p. 938-952, 2011. 

  

RIET-CORREA, F.; MÉNDEZ, M.C.; SCHILD A.L. Intoxicação por Plantas e 

Micotoxicoses em Animais Domésticos. Editorial Hemisfério Sul do Brasil, Pelotas, 

1993. 

 

RIET-CORREA, F.; MEDEIROS R.M.T. Intoxicação por plantas em ruminantes no 

Brasil e no Uruguai: importância econômica, controle e riscos para a saúde pública. 

Pesquisa Veterinária Brasileira, v. 21, n. 1, p. 38-42, 2001. 

 

RIET- CORREA, F; et al. Toxic plants for  livestock in Brazil: Economic impact, toxic 

species, control measures and public health  implications. In: PANTER, K.E.; 

WIERENGA, T.L.;  PFISTER, J.A. (Eds), Poisonous Plants: Global Research and 

Solutions. CAB, International, Wallingford, p.2-14. 2007. 

 

RIET-CORREA, F.; MENDEZ, M.C. Plantas tóxicas e micotoxicoses, p. 191-193. In: 

RIET-CORREA, F.; SCHILD, A.L.; LEMOS, R.A.; BORGES, J.R.J. Doenças de 

Ruminantes e Eqüídeos, terceira edição, vol 2, Pallotti, Santa Maria. 2007. 

 

RIET-CORREA, F.; et al. Poisonings by Plants, Mycotoxins and Substance in 

Brazilian Livestock. Pallotti, Santa Maria. 2009. 

 

SCHONS, S.V.; et al. Poisoning by Amorimia (Mascagnia) sepium in sheep in northern 

Brazil. Toxicon, v. 57, p. 781-786, 2011. 



45 

 

 

TOKARNIA, C.H.; et al. A “doença do peito inchado” (edema da região esternal) em 

bovinos no Estado de Santa Catarina. Pesquisa Veterinária Brasileira, v. 9, p. 73-83, 

1989a. 

 

TOKARNIA, C.H.; et al. Tetrapterys spp. (Malpighiaceae), a causa de mortandades em 

bovinos caracterizadas por alteracões cardíacas. Pesquisa Veterinária Brasileira, v. 9, 

p. 23-44, 1989b. 

 

TOKARNIA, C.H.; PEIXOTO, P.V.; DöBEREINER, J. Poisonous plants affecting 

heart function of cattle in Brazil. Pesquisa Veterinária Brasileira, v. 10, p. 1-10, 1990. 

 

TOKARNIA, C.H.; et al. Intoxicação experimental em coelhos por Mascagnia sp 

(Malpighiaceae) procedente do Estado de Santa Catarina. Pesquisa Veterinária 

Brasileira, v. 18, n. 2, p. 61-64, 1998. 

 

TOKARNIA, C.H.; DöBEREINER, J.; PEIXOTO, P.V. Plantas Tóxicas do Brasil. 

Editora Helianthus, Rio de Janeiro. 2000. 

 

TUNCA, R.; et al. Determination of cardiac troponin I in the blood and heart of calves 

with foot-and-mouth disease. Journal of Veterinary Diagnostic Investigation, v. 20, 

n. 5, p. 598-605, 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


