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CONCLUSÃO

A ingestão de plantas cianogênicas pode causar morte súbita nos bovinos. O

manejo correto das pastagens, identificação precoce dos sinais clínicos e

tratamento imediato podem prevenir a ocorrência de surtos.

RELATO DE CASO

Uma propriedade de produção leiteira localizada no município de Presidente

Getúlio/SC, relatou morte súbita após pastejo em piquete com áreas

sombreadas formado por estrela africana. No momento da soltura, a pastagem

estava alta e viçosa e o proprietário observou que entre 30 e 90 minutos após a

introdução, nove vacas adoeceram e destas, quatro morreram em poucos

minutos. Das outras cinco, duas foram tratadas com solução anti-ácido

cianídrico (antídoto contendo Tiossulfato de sódio e Nitrito de sódio) e as

outras três se recuperaram de forma espontânea. Foram coletadas folhas de

estrela africana, para realização de teste de Guignard (papel picro-sódico).

Quatro animais foram necropsiados (Figura 1A), com todos os órgãos

coletados e submetidos ao exame histopatológico.

RESULTADOS

Do rebanho, nove animais foram acometidos. Quatro vacas morreram minutos

após entrarem na pastagem. Outras cinco vacas apresentaram dificuldade

respiratória, salivação, tremores musculares, incoordenação, andar

cambaleante e mucosas vermelho-vivas. Duas vacas foram tratadas com

antídoto à base de nitrito de sódio e tiossulfato de sódio e as outras três se

recuperaram espontaneamente. As vacas acometidas eram provenientes de

outro município e haviam sido inseridas no rebanho recentemente. Na

necropsia e exame histopatológico não foram observadas lesões. Houve reação

positiva ao teste de Guignard em menos de 10 minutos (Figura 2B). O

diagnóstico de intoxicação por ácido cianídrico decorrente do pastejo em

piquete formado por estrela africana se deu através da investigação

epidemiológica, com identificação da planta na propriedade, avaliação clínica,

necropsia dos animais e teste de Guignard positivo.
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DISCUSSÃO

O potencial cianogênico da estrela-africana é evidente, devido aos teores de

ácido cianídrico presentes nessa pastagem (ANDRADE et al., 2009). A intoxicação

por ácido cianídrico relatada nesse caso se assemelha a outros já relatadas, com

morte rápida dos animais após o pastejo e se alterações macroscópicas

significativas (JUFFO et al., 2012). O diagnóstico diferencial, além de outras

plantas cianogênicas, deve incluir outras doenças e intoxicações que apresentem

evolução aguda, cursem com poucos sinais clínicos e ocorram na mesma região.

No Brasil, tanto a frequência, quanto a importância das intoxicações por plantas

cianogênicas são insuficientemente conhecidas. Em parte porque são raras as

descrições de surtos espontâneos dessas intoxicações (JUFFO et al., 2012).

INTRODUÇÃO

As gramíneas do gênero Cynodon são reconhecidas há bastante tempo pelo

seu potencial cianogênico. A estrela africana (Cynodon nlemfuensis) é

comumente utilizada na alimentação de bovinos pois apresenta boa qualidade

e possibilidade de uso sob pastejo ou feno (ANDRADE et al., 2009). Entretanto,

como membro do grupo de plantas cianogênicas, é capaz de produzir, a partir

de glicosídeos cianogênicos, o ácido cianídrico (HCN). Por interromper a

transferência de oxigênio entre hemácias e células, o composto é altamente

tóxico e letal para bovinos, podendo causar morte rápida por anóxia. (JUFFO et

al., 2006)

Figura 1. Intoxicação por ácido cianídrico em bovinos. A: Bovinos mortos por intoxicação com ácido cianídrico presente em pastagem de 

estrela africana (Cynodon nlemfuensis). B: Teste de Guignard (papel picro-sódico): À esquerda um exemplo de teste negativo, onde o 

papel não reagiu ao ácido, permanecendo a coloração amarelada. Já a direita, o teste positivo, apresentando alteração na coloração 

(vermelho-tijolo) por reagir à liberação do ácido cianídrico da planta. 
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