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Introdução 

 

Pteridium arachnoideum, popularmente conhecida como samambaia, pluma e 

samambaia do campo, é considerada uma planta tóxica muito importante (BOABAID, 2015). 

São pteridófitas, isto é, são vasculares, perenes, rizomatozas, com folhas grandes que formam 

touceiras e produzem grande quantidade de biomassa e não produzem sementes (GAVA, 

1994). Pode apresentar efeitos carcinogênicos no rebanho, mas também malefícios na 

pecuária extensiva por ser considerada uma planta com grande capacidade de sobrevivência 

no meio ambiente e uma excelente produção de matéria verde, podendo causar grandes 

impactos na cadeia produtiva dos alimentos de origem animal.  

Dentre alguns motivos para que ocorra o consumo da samambaia pelos animais, já 

que são consideradas não palatáveis, a ingestão está relacionada à falta ou diminuição na 

qualidade do alimento dos animais criados extensivamente. Há também as condições de 

deficiência de fibra na dieta, contaminação do feno com a samambaia, utilização da planta 

como cama (TOKARNIA et al.,2012). 

As manifestações clínicas da intoxicação pelo P. arachnoideum varia conforme a 

quantidade da planta que foi ingerida, o tempo e a espécie animal acometida (TOKARNIA et 

al., 2012). A intoxicação pode se manifestar de forma aguda ou crônica, apresentando 

diferentes quadros clínicos como a diátese hemorrágica, hematúria enzoótica bovina e 

carcinomas do trato digestivo superior. 
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Segundo Gava et al. (2002) bovinos que pastoreiam em áreas altamente invadidas 

frequentemente são acometidos por papilomatose alimentar e por carcinomas de células 

escamosas no trato digestório superior. Acredita-se que esses tumores sejam induzidos pela 

ação dos carcinógenos da samambaia e/ou por meio da diminuição da resposta imunológica 

frente aos vírus causadores de tumores, sendo que a ingestão de samambaia está associada 

com os papilomavírus, relacionando com variados tipos de tumores na bexiga e no trato 

digestório. 

 

Material e Métodos  

 

Foram selecionados 22 (vinte e duas) fêmeas bovinas da raça Nelore com 24 a 36 

meses de idade e escore corporal 2/3 com média de 315kg de peso vivo foram selecionadas. 

Das 22 fêmeas, 10 estavam gestantes, 12 não gestantes, sendo duas em lactação. Os animais 

foram confinados em um piquete de 0,5 hectares com grama estrela (Cinodon dactylon) 

contendo cochos coletivos em um sítio localizado na cidade de Regente Feijó- SP.  

Fornecidas folhas de P. arachonoideum, em que foi realizada a coleta a cada 15 dias 

no município de Arapongas, estado Paraná, dessecadas à sombra e ensiladas com intuito de 

diminuir o tamanho da partícula e foram acondicionadas em sacos de algodão. Os animais 

foram separados em três grupos. O grupo 1, compreende 10 fêmeas gestantes em terço 

inicial, grupo 2, compreende 10 fêmeas não gestantes e o grupo 3, duas fêmeas em lactação. 

Foram monitorados por meio de avaliação clínica, laboratorial (hemograma e 

urinálise) a cada 15 dias. As amostras de sangue foram colhidas da veia coccígea e as amostras 

de urina foram coletadas durante a micção espontânea. A urinálise foi realizada por meio de 

tiras reagentes comerciais (Urigold®), analisando-se o conteúdo de proteína, urobilinogênio e 

hemoglobina. A análise do sedimento urinário foi realizada para pesquisa de microhematúria, 

detectada pela presença de eritrócitos na urina (MARÇAL et al., 2002) utilizando como 

parâmetro 5000 hemácias/ml (FALBO et al., 2005). As amostras foram centrifugadas a 1800 

rpm durante cinco min e após a centrifugação o sobrenadante (9 mL) foi desprezado. Em 

seguida, foi realizada a leitura em câmara de Neubauer utilizando microscópio óptico na 

objetiva de 40x e a contagem das células presentes no quadrante central da câmara (MARÇAL 

et al., 2001).  
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Dieta: água, suplemento concentrado (0,3%/PV/cab/dia) comercial e sal 

mineralizado 40g de P. Ofertada uma vez ao dia, durante os 120 dias, adicionada de P. 

arachnoideum na dose de 4gr/kg PV. 

Para análise estatística foi utilizado o teste não paramétrico Mann-Whitney para as 

variáveis ganho de peso e microhematúria. 

 

Resultados e Discussão  

 

Até 45 dias do experimento não foram detectadas alterações na urina, tanto na fita 

reagente, quanto na microscopia, não havendo tempo suficiente para que as manifestações 

clínicas ocorrerem. A partir das coletas realizadas 60 até 120 dias começaram a presentar 

alterações nos resultados da urinálise, o método de tiras reagentes é de alta sensibilidade e 

especificidade (SANCHEZ VILLALOBOS et al., 2006) e o exame microscópio do sedimento 

urinário revela alta capacidade de detectar um bovino com HEB.  

Na tabela 1 à microscopia pode-se observar que, algumas novilhas que começaram a 

liberar as hemácias na urina de forma contínua, porém outros animais tinham a liberação em 

um dia e em outros não.O resultado médio normal do eritrograma encontrado após 120 dia 

pode ser explicado pelo fato de que as maiorias dos animais estudados se encontravam na 

fase de microhematúria (dezenove animais), sendo o esperado que ocorresse uma redução 

no volume globular, hemoglobina e no número de hemácias, desenvolvendo uma anemia nos 

casos em que se ocorra uma perda contínua significativa das hemácias (VILLALOBOS et al., 

2006).  
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Tabela 1 Resultados das contagens de hemácias na urina, pela câmara de Neubauer. 
Evidenciando microhematúria dos 60 aos 120 dias. 

 

 

Esse trabalho não foi observado macrohematúria, visto que, o tempo de exposição à 

planta foi relativamente curto e a dose de 4 gramas ser considerada subtóxica, não havendo 

tempo hábil para o desenvolvimento de lesões mais consistente.  

As 19 amostras de sangue total submetida a PCR com intuito de detectar um 

fragmento parcial do gene L1 de BPV foram negativas, mostrando que não houve interação 

do BPV com a presença da microhematúria, ocorrendo liberação das hemácias na urina por 

efeito apenas na samambaia. 

 

Tabela 2 valores hematológicos de novilhas Nelore submetidas ao tratamento com doses 
subtóxicas de P. arachonoideum. 

 

G1: novilhas gestantes G2: novilhas não gestantes e G3 vacas não gestantes em lactação. 

 



10º Seminário de Iniciação Científica | 1º Seminário de Pesquisa e Pós-Graduação Stricto Sensu 
14, 15 e 16 ago. 2019 | ISSN 2237-8901 

Na tabela 3, observou que não houve diferença de ganho de peso para os animais 

que tiveram ou não a microhematúria. 

 

Tabela 3 Relação de ganho de peso e presença de microhematúria. 

Variáveis Número de 
animais 

Média Mínimo Máximo 

GMD (animais sem MH) 6 0,254 -0,067 0,558 

GMD (animais com MH) 14 0,262 -0,033 0,633 

P-valor (teste de Mann-Whitney): 0,8688; Coeficiente de correlação de Pearson: 0,02. 

 

Conclusão  

 

Não apresentou alterações clínicas e hematológicas significativas, pois o consumo de 

samambaia na dose fornecida (4gr/kg/PV/dia) durante 120 dias não foi suficiente para 

promover tais alterações, porém, a presença de alterações urinárias, como a microhematúria, 

mostrou que a detecção da mesma se torna eficaz para a identificação da fase subclínica da 

HEB, e também o caráter acumulativo da toxicidade. 
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