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INTRODUÇÃO: As intoxicações por plantas tóxicas têm grande destaque na criação de animais de
produção, representando significativas perdas econômicas (PANZIERA et al., 2017). No Rio Grande
do Sul, constata-se maior ocorrência de intoxicações por plantas da espécie Senecio brasiliensis
(maria-mole, berneira, flor de outubro, tasneirinha ou flor das almas), a qual representa cerca de 50%
das mortes de bovinos adultos acima de 18 meses (LUCENA et al., 2010) e Senecio madagascariensi
(EMBRAPA, 2017). A ingestão das plantas do gênero Senecio spp., ocorrem geralmente nos meses
de maio a agosto, tendo em vista que nesta época do ano a quantidade de pasto disponível é
insuficiente, com menor valor nutritivo (DINIZ et al., 2015). A ingestão continuada dessas plantas é
a principal causa de lesões hepáticas crônicas em bovinos (ZACHARY, 2018), devido aos compostos
tóxicos da planta, que correspondem a um grupo de hepatotoxinas (LUCENA et al., 2010). O presente
trabalho teve como objetivo descrever o princípio ativo e os mecanismos de intoxicação de duas
plantas hepatotóxicas presentes no estado do Rio Grande do Sul que acometem bovinos adultos.
METODOLOGIA: Trata-se de um estudo qualitativo, onde foram revisados artigos científicos sobre
a temática de intoxicação por Senecio brasiliensis e Senecio madagascariensi em bovinos adultos no
Rio Grande do Sul. Foram realizadas buscas em plataformas acadêmicas digitais de artigos datados
de 2004 a 2019. Ainda, foram utilizados livros que abordassem a temática. RESULTADOS E
DISCUSSÕES: O princípio ativo do Senecio sp. são os alcaloides de pirrolidizidínicos (AP’s), os
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quais são primariamente estáveis. São ativados pelas enzimas monooxigenases de função mista, com
posterior metabolização pelos hepatócitos (LUCENA et al., 2010). As hepatites tóxicas crônicas
podem ser resultado da ingestão progressiva de S. brasiliensis e S. madagascariensi, onde os sinais
clínicos não se manifestam até haver lesão hepática suficiente para alterar a funcionalidade do órgão
(BARROS et al., 2007). Observa-se que a ingestão diária de 0,6 a 5,0 gramas da planta por quilo de
peso vivo, por aproximadamente oito meses, induz o desenvolvimento de lesões hepáticas
irreversíveis (KARAM et al., 2004). Os animais intoxicados podem cursar com sinais clínicos de
diarreia, tenesmo, opistótono, encefalopatia hepática, icterícia, emagrecimento progressivo, podendo
culminar na morte do animal. Na necropsia, são observados edema das paredes da vesícula biliar, do
mesentério, das paredes do abomaso e do rúmen. O fígado encontra-se firme e com superfície
irregular e áreas brancas intercaladas com áreas vermelho-escuras, além de ser observada acentuação
do padrão lobular (LUCENA et al., 2010; STIGGER et al., 2014). Ao exame histopatológico observase discreta a moderada megalocitose, hiperplasia de ductos biliares, necrose dos hepatócitos, esteatose
(BASILE et al., 2005) e nódulos de regeneração presentes no parênquima hepático (LUCENA et al.,
2010). O diagnóstico se dá através de achados histopatológicos, clínicos e anatomopatológicos,
associados ao histórico de ingestão da planta ou presença da planta misturada ao feno ou a pastagem.
Observa-se também a biópsia como um mecanismo auxiliar no diagnóstico da doença pré-clínica,
visto que alterações como necrose individual dos hepatócitos podem ser percebidas antes da
manifestação de sinais clínicos (PILATI & BARROS, 2007). O mecanismo de ação de
hepatotoxicidade da Senecio spp. se dá através da metabolização dos AP’s, que impedem a mitose
dos hepatócitos, induzindo à degeneração e morte destas estruturas funcionais. A morte dos
hepatócitos tem como consequência fibrose periportal, que pode evoluir e atingir a região
centrolobular, tornando a lesão difusa (KARAM et al., 2004). Entretanto, o padrão da lesão pode
variar. Além disso, observa-se carência de tratamentos específicos e farmacológicos na recuperação
dos animais intoxicados. Ainda, deve-se evitar o acesso dos animais a pastagens infestadas pelas
plantas, associando ao fornecimento de pastagem de boa quantidade e qualidade, especialmente nas
épocas de estiagem (BIFFI, 2017). CONCLUSÃO: Observa-se a relevância das hepatites tóxicas
causadas pela ingestão acidental de Senecio brasiliensis e Senecio madagascariensi, tendo em vista
às lesões irreversíveis e consequentes perdas na cadeia produtiva. O conhecimento acerca do
mecanismo de hepatotoxicidade, associado aos períodos de incidência da planta, mostram-se de
significativa importância, permitindo realizar o controle e prevenção dos casos de intoxicação.
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