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RESUMO 

 

CUNHA, L. C. Avaliação dos efeitos tóxicos da Mascagnia rigida em ratos. Estudo 
anatomopatológico. Comparação entre metodologias cromatográficas para detecção do 
fluoroacetato de sódio. [Evaluation of Mascagnia rigida toxics effects, in rats. Pathological 
study. Comparison of chromatographics methods for sodium fluoracetate detection]. 2008. 
100 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. 

 

O fluoroacetato de sódio (FAS), também conhecido como “composto 1080”, foi um raticida 
amplamente utilizado no combate de roedores a partir da década de 40, mas que teve seu uso 
proibido em diversos países, incluindo o Brasil, devido a sua alta toxicidade e ausência de 
tratamento efetivo nas intoxicações. A despeito deste fato, diversos casos de intoxicação ainda 
são registrados em seres humanos e animais, em virtude de seu uso ilícito como raticida 
doméstico ou adição em iscas nas intoxicações criminosas. O FAS, na natureza, pode ser 
encontrado, também, em algumas plantas tóxicas de grande importância no Brasil, como a 
Palicourea marcgravii, e possivelmente seja o princípio ativo tóxico de outras plantas de 
relevância, como a Mascagnia rigida. Neste sentido, este trabalho objetivou o estudo dos 
aspectos clínicos e anatomopatológicos encontrados nas intoxicações provocadas pelo FAS, 
em ratos, comparando estes com os encontrados nas intoxicações por extrato aquoso da M. 
rígida. Também foram comparadas metodologias analíticas para identificação deste agente 
tóxico utilizando cromatografia em camada delgada (CCD) e cromatografia de alta eficiência 
(CLAE) com dois tipos de detectores o de UV e o de Condutividade Iônica. Para tanto, quatro 
grupos contendo seis ratos Wistar, machos, receberam em dose única por via oral 7,0 mg/kg 
de FAS ou água destilada ou ainda 1,6 ou 3,2 g/kg de extrato aquoso de M. rígida, sendo 
avaliados os sinais clínicos apresentados por estes  animais. Após eutanásia foram coletados 
fragmentos de cérebro, coração, fígado, rins, pulmão, intestino e baço para exame 
histopatológico. Tanto os animais que receberam FAS como os que receberam extrato aquoso 
de M. rígida apresentaram sintomatologia similar com presença de prostração, desconforto 
respiratório, tremores, pêlos arrepiados, cromodacriorreia, convulsão tônica e tônico-clônica. 
Na necropsia destes animais não foram observadas alterações macroscópicas, contudo 
alterações histopatológicas significativas foram encontradas no cérebro, miocárdio, fígado e 
rins. Os estudos das análise toxicológicas utilizando as três técnicas cromatográficas 
mostraram que os resultados obtidos na CCD foram adequados para detecção de FAS nas 
concentrações acima de 1,0 μg do padrão puro e as análises das duas plantas estudadas 
apresentaram resultados positivos para FAS. As técnicas utilizando CLAE, com dois 
diferentes detectores, mostraram que quando se utiliza detector de UV o limite de detecção é 
de 3,75 μg injetado ou de 75 μg/mL e foi possível, também, detectar a presença de FAS nas 
duas plantas estudadas, porém a técnica não se apresentou adequada para a detecção de 
intoxicação em tecido animal. O detector de condutividade iônica mostrou limite de detecção  
de 0,30 μg/mL, isto é, o mais sensível entre os três métodos estudados, e portanto o mais 
adequado para diagnóstico de intoxicação em tecido animal; no entanto, para identificação do 
FAS na M. rigida este  método não se mostrou adequado devido a interferentes no extrato 
aquoso e no soro de animais intoxicados. 

 

Palavaras-chaves: Fluoroacetato de sódio. Plantas tóxicas. Mascagnia rigida. CLAE. CCD. 



ABSTRACT 

 

CUNHA, L. C. Evaluation of Mascagnia rigida toxics effects, in rats. Pathological study. 
Comparison of chromatographics methods for sodium fluoracetate detection. [Avaliação 
dos efeitos tóxicos da Mascagnia rigida em ratos. Estudo anatomopatológico. Comparação 
entre metodologias cromatográficas para detecção do fluoroacetato de sódio]. 2008. 100 f. 
Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. 

 

Sodium fluoroacetate (SFA), also known as "compound 1080," was a rodenticide widely used 

in the 1940s, but its use was banned in several countries, including Brazil, for its high toxicity 

and lack of an effective treatment in poisoning. Despite this fact, several cases of poisoning 

are still registered in humans and animals, because of their misuse as baits, in addition to 

criminal poisoning. SFA, in the form of natural molecules, can be found in some toxic plants 

of great importance in Brazil, such as Palicourea marcgravii, and possibly is the active 

principle of other plants of relevance, such as Mascagnia rigid. Therefore, this study aimed to 

evaluate the clinical and pathological findings in poisoning caused by the SFA in rats, and 

compare them with those found in poisoning by the aqueous extract of M. rigid. Moreover, 

we compared analytical methods for identifying this toxic agent using thin layer 

chromatography (TLC) and high performance liquid chromatography (HPLC) employing two 

types of detectors: ultraviolet (UV) and ionic conductivity. Therefore, four groups containing 

six male Wistar rats each, received a single oral dose of 7.0 mg / kg of SFA, an equal volume 

of distilled water, or 1.6 or 3.2 g / kg of an aqueous extract of M. rigid, and the clinical signs 

displayed by these animals were evaluated. After euthanasia fragments of brain, heart, liver, 

kidney, lung, intestine and spleen were collected for histological examination. Both the 

animals that received SFA and those who received the aqueous extract of M. rigid showed 

similar symptoms, including prostration, respiratory distress, tremors, shivering, and tonic or 

tonic-clonic seizures. At necropsy, these animals did not display macroscopic changes. 

Nevertheless, significant histopathological changes were found in the brain, heart, liver and 

kidneys. Toxicological analysis using the three chromatographic techniques described above 

showed that the results obtained in the TLC  were suitable for detection of SFA at 

concentrations above 1.0 μg of pure standard, and analysis of the two plants mentioned 

showed positive results for SFA. The techniques using HPLC with two different detectors 

showed that when using the UV detector, the detection limit is of 3.75 μg (injected) or 75 μ g 

/ mL, and SFA could also be detected by these methods in the two plants studied, but the 



technique does not seem suitable for the detection of intoxication in animal tissue samples. 

The ionic conductivity detector  showed a detection limit of 0.30 μ g / mL, therefore  the most 

sensitive of the three methods studied, and hence is the most appropriate for diagnosis of 

poisoning in animal tissue; however, for the identification of SFA in the M. rigid, this method 

was not appropriate due to a putative interference in the aqueous extract. 

 

Key words: Sodium fluoroacetate. Toxic plants. Mascagnia rigida. HPLC. TLC. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

O monofluoroacetato de sódio, também chamado de “composto 1080”, fluoroacetato 

ou ácido fluoroacético, foi sintetizado nos Estados Unidos, na década de 40, tendo como 

principal objetivo proteger o exército contra o ataque de roedores (BURGER; FLECKNELL, 

1994). Por ser uma substância de difícil detecção química, alta toxicidade para outras espécies 

animais e pela ausência de tratamento eficiente para os casos de intoxicação, passou a ter seu 

uso proibido em diversos países a partir de 1972 (HARRIS, 1975; COLLICCHIO, 2002). 

Entretanto, mesmo após a sua proibição, seu uso ilícito como rodenticida doméstico 

ainda tem sido apontado como causa de intoxicação acidental em homens e animais e em 

propostas criminosas com a finalidade de exterminar animais silvestres e de companhia 

(COLLICCHIO, 2002), como ocorreu recentemente na Fundação Parque Zoológico de São 

Paulo, quando dezenas de animais foram intencionalmente intoxicados com este agente. 

O fluoroacetato pode ser encontrado naturalmente também como o princípio ativo das 

plantas tóxicas Palicourea marcgravii (“vicky” ou “cafezinho”) e Arrabidea bilabiata 

(“trepadeira da várzea da Amazônia”) sendo a primeira a principal planta tóxica para bovinos 

no Brasil, responsável pelo maior número de mortes (EGEKEZE; OEHME, 1979; 

PALERMO-NETO; MORAES-MOREAU, 1995; COLLICCHIO, 2002). Em outros países, o 

mesmo princípio ativo está presente em diversas outras plantas, como a Dichapetalum 

cymosum (“gifblaar”), no sul da África (MARAIS, 1944) e, na Austrália, a Acacia georginae, 

Oxylobium parviflarum e Gastrolobium grandiflorum.   

Existem outras plantas tóxicas que causam sintomatologia semelhante, pertencentes ao 

denominado grupo de “Plantas que causam morte súbita”, mas que ainda não possuem um 
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princípio ativo identificado. Entre estas, está a Mascagnia rigida (“tingui”, “timbó”), a mais 

difundida e importante da região Nordeste, capaz de promover intoxicação natural em bovinos 

e caprinos (BATATINHA; SPINOSA; BERNARDI, 1988; MEDEIROS et al., 2002; SILVA 

et al., 2006; RIET-CORREA et al., 2007).   

A toxicidade do fluoroacetato é bastante variável nas diferentes espécies animais 

estudadas (MCILROY, 1981). Dependendo da dose de exposição e da espécie animal, os 

sinais clínicos podem ter início dentro de 30 minutos até 2,5 horas (HUMPHREYS; 

CLARKE, 1991; BURGER; FLECKNELL, 1994) e tem evolução geralmente rápida e fatal. 

Os principais sistemas acometidos nos casos de intoxicação são o cardiovascular (arritmias e 

fibrilação cardíaca) (CHI; LIN; CHEN, 1999) e o nervoso (ansiedade, hiperatividade, 

alucinações e convulsões do tipo tônico-clônica).  

O diagnóstico da intoxicação por fluoroacetato de sódio em animais é feita, na maioria 

das vezes, apenas baseando-se nos dados do histórico, sinais clínicos e alterações 

anatomopatológicas. Entretanto, o diagnóstico definitivo da intoxicação requer a identificação 

do agente tóxico por meio da análise toxicológica, a qual pode ser feito a partir de amostras de 

solo, sangue, tecidos, iscas líquidas e plantas tóxicas suspeitas de conterem o ácido 

fluoroacético.  

Neste sentido, o presente trabalho objetivou o desenvolvimento de métodos 

cromatográficos (Cromatografia em Camada Delgada e Cromatografia Líquida de Alta 

Eficiência) para a identificação do fluoroacetato de sódio em tecidos animais e também a 

possível presença deste agente tóxico na planta Mascagnia rigida e a avaliação da viabilidade 

para a implementação dos mesmos no Laboratório de Farmacologia e Toxicologia do 

Departamento de Patologia da FMVZ/USP.  
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2 OBJETIVOS E JUSTIFICATIVA 

 

 

2.1 Objetivo geral 

 

 

O objetivo do presente estudo foi dividido em duas partes distintas: 

 

 

2.1.1 Comparar vantagens e desvantagens dos diferentes métodos de identificação analítica do 

fluoracetato de sódio propostos pela literatura como a cromatografia líquida de alta 

eficiência (CLAE) e a cromatografia em camada delgada (CCD). 

 

 

2.1.2 Comparar sinais clínicos e achados anatomo e histopatológicos observados  entre os 

ratos  intoxicados experimentalmente com fluoracetato de sódio ou com  Mascagnia 

rigida objetivando avaliar a presença deste sal como o responsável pela toxicidade desta 

referida planta.  

 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 

- desenvolvimento da metodologia de extração do fluoroacetato de sódio da matriz 

biológica; 

- avaliação da metodologia de extração e análise cromatográfica mais adequada para a 

utilização no Laboratório de Análise Toxicológica (Ladtox) do Departamento de Patologia da 

FMVZ/USP; 
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- pesquisa da possível presença de fluoroacetato de sódio através da CCD e CLAE a 

partir dos extratos aquosos das plantas tóxicas, Palicourea marcgraii e Mascagnia rigida. 

- comparação das manifestações clínicas da intoxicação experimental por fluoroacetato 

de sódio e pelo extrato da Mascagnia rigida em ratos; 

- descrição das alterações microscópicas dos animais intoxicados experimentalmente 

pela Mascagnia rigida. 

 

 

2.3 Justificativa 

 

 

Desde a introdução do uso do fluoroacetato de sódio como rodenticida e mesmo após a 

sua proibição, diversos casos de intoxicação em homens e animais têm sido registrados, 

estimulando a pesquisa sobre seu mecanismo de ação e a busca pelo tratamento mais 

eficiente. Além disso, poucas informações concernentes à intoxicação por fluoroacetato de 

sódio são disponíveis na literatura veterinária, bem como são escassos os dados sobre os 

métodos diagnósticos mais apropriados para os casos de intoxicação. Desta forma, o presente 

trabalho propõe a identificação de fluoroacetato de sódio em amostras biológicas provenientes 

de animais de experimentação e sua aplicabilidade para o diagnóstico dos casos de 

intoxicação por este agente em cães e gatos recebidos na rotina do Serviço de Necroscopia da 

FMVZ/USP, já que este Serviço não dispõe de qualquer método para o diagnóstico 

conclusivo destes casos. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

3.1 Considerações gerais e toxicodinâmica (mecanismo de ação toxicológico) do 

monofluoroacetato de sódio 

 

 

O monofluoroacetato de sódio (FCH2-COO-Na) é uma substância química altamente 

solúvel em água, mas relativamente insolúvel em solventes orgânicos. Este sal é 

quimicamente estável devido a forte ligação entre átomos de carbono e o de flúor; porém, sua 

decomposição inicia-se à temperaturas superiores a 110ºC e é completa acima de 200ºC 

(EGEKEZE; OEHME, 1979). 

Este composto químico é também chamado de “composto 1080”, por ser este o 

número de série no laboratório que o pesquisou (ZEFERINO, 2005). Foi sintetizado nos 

Estados Unidos na década de 40, tendo como principal objetivo proteger o exército contra o 

ataque dos roedores (BURGER; FLECKNELL, 1994). Por ser um sal hidrossolúvel, inodoro 

e insípido, podia ser adicionado a qualquer tipo de isca e, por isso, tinha uma grande 

vantagem em relação aos outros rodenticidas (OSWEILER et al., 1985; MINNAAR et al., 

2000). No entanto, estas mesmas características, aliadas ao fato de ser um agente de difícil 

detecção química, com alta toxicidade para outras espécies animais e pela ausência de 

tratamento eficiente para os casos de intoxicação, passou a ter seu uso proibido em diversos 

países a partir de 1972 (HARRIS, 1975; COLLICCHIO, 2002).  

No Brasil, o fluoroacetato de sódio foi introduzido como rodenticida em 1965, mas 

sua utilização tornou-se restrita apenas a campanhas públicas a partir de 1980 e, em 1982, sua 

produção, importação, formulação e a comercialização em todo território nacional foi 

totalmente proibida. Apesar desta medida, seu uso ilícito como rodenticida doméstico ainda 
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tem sido apontado como causa de intoxicação acidental em homens e animais e em propostas 

criminosas com a finalidade de exterminar animais silvestres e de companhia (COLLICCHIO, 

2002), como ocorreu recentemente na Fundação Parque Zoológico de São Paulo, quando 

dezenas de animais foram intencionalmente intoxicados com este agente. O laudo divulgado 

pelo Centro de Pesquisas do laboratório de Toxicologia da UNESP, campus Botucatu, 

afirmou que, dos 130 animais que apareceram mortos, pelo menos 73 morreram intoxicados 

pelo fluoroacetato de sódio (ZEFERINO, 2005). 

Em 1989, na empresa “Aços Vilares S.A”, três funcionários morreram e setenta e seis 

ficaram hospitalizados, vítimas da aplicação imprópria do monofluoroacetato de sódio. O 

diagnóstico laboratorial da intoxicação teve que ser realizado nos Estados Unidos, porque no 

Brasil não existia metodologia analítica validada para a determinação do composto 

(PALERMO-NETO; MORAES-MOREAU, 1995). 

O fluoroacetato pode ser encontrado também como princípio ativo da planta tóxica 

Palicourea marcgravii (“vick” ou “cafezinho”), presente na flora brasileira (figura 1), e 

também na Arrabidea bilabiata (“trepadeira da várzea da Amazônia”). Estas plantas são 

importantes causadoras de prejuízos nos rebanhos bovinos e ovinos por provocarem a “morte 

súbita” (principalmente em bovinos), sendo a Palicourea marcgravii a principal responsável 

pela ocorrência de “morte súbita” em bovinos intoxicados (EGEKEZE; OEHME, 1979; 

PALERMO-NETO; MORAES-MOREAU, 1995; COLLICCHIO, 2002). Neste sentido, 

calcula-se que considerando somente a região norte do país, aproximadamente 100 mil 

bovinos adultos morram devido à ingestão desta planta. Em outros países, o mesmo princípio 

ativo está presente em diversas outras plantas, como a Dichapetalum cymosum (“gifblaar”), 

no sul da África (MARAIS, 1944), conhecida por causar intoxicações em ovelhas 

(VICKERY; VICKERY, 1973) e, na Austrália, a Acacia georginae, Oxylobium parviflarum e 

Gastrolobium grandiflorum.(APLIN, 1968). 
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Na década de 80, na região norte do Estado do Espírito Santo, houve ocorrência de 

“morte súbita” em bovinos, especialmente quando movimentados. Em estudos realizados na 

época, constataram que estas mortes foram causadas pela Mascagnia rigida (TOKARNIA et 

al., 1985).  

A Mascagnia rigida (“tingui”, “timbó”) (Figura 1), é a planta tóxica mais difundida e 

importante da região Nordeste, capaz de promover intoxicação natural em bovinos e caprinos 

(BATATINHA; SPINOSA; BERNARDI, 1988; MEDEIROS et al., 2002; SILVA et al., 2006; 

RIET-CORREA et al., 2007). Esta planta afeta principalmente bovinos, no entanto 

intoxicações em ovinos e caprinos também têm sido diagnosticadas. A intoxicação por 

Mascagnia rigida ocorre, principalmente, no início do período chuvoso, após as primeiras 

chuvas (RIET-CORREA et al., 2007). 

Tokarnia e colaboradores (1998) estudaram a intoxicação experimental em coelhos por 

Mascagnia sp procedente do Estado de Santa Catarina e verificaram que esta planta também é 

tóxica para esta espécie estudada. Observaram também que a toxicidade destas folhas variou 

muito. 

Até hoje o princípio ativo desta planta é desconhecido, levando a desconfiar da 

presença de fluoroacetato de sódio, já que os animais intoxicados manifestam os mesmos 

sinais clínicos daqueles intoxicados pela Palicourea marcgravii. 

Além disso, o fluoroacetato pode ser encontrado como contaminante de forragens e 

cereais em áreas com altos níveis de fluoretos na atmosfera (OSWEILER et al., 1985), 

embora o significado toxicológico deste achado não tenha sido esclarecido. 

Em veterinária, os cães e gatos são as principais espécies envolvidas nos casos de 

intoxicação pelo fluoroacetato de sódio, principalmente de caráter criminoso (APTEKMAN et 

al., 2003).  
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       Figura 1 – Palicourea marcgravvi à esquerda e Mascagnia rigida à direita 

 

A toxicodinâmica do fluoroacetato de sódio envolve o bloqueio da cadeia respiratória. 

Ao adentrar a célula, reage com a coenzima A (CoA), na presença de adenosina-5’-trifosfato, 

formando o fluoroacetilCoA, o qual, por sua vez, reage com o oxaloacetato e a água formando 

o fluorocitrato, o principal responsável pelos efeitos tóxicos (BURGER; FLECKNELL, 1994; 

COLLICCHIO, 2002). 

O fluorocitrato inibe a enzima aconitase, responsável pela transformação do citrato em 

isocitrato no cilo de Krebs. Sua inibição, portanto, bloqueia este ciclo, causando depleção de 

energia, acúmulo de citrato e de lactato, com queda do pH sanguíneo. O citrato acumulado no 

organismo, além de promover efeitos cardiotóxicos e neurotóxicos, também pode combinar-se 

com o cálcio, levando à hipocalcemia e ao agravamento dos sinais clínicos da intoxicação 

(GAL; PETERS; WAKELIN, 1956; OMARA; SISODIA, 1990; BURGER; FLECKNELL, 

1994) (figura 2).  

O bloqueio do ciclo de Krebs na intoxicação pelo fluoroacetato de sódio provoca uma 

importante redução do metabolismo da energia oxidativa e também na oxidação do acetato e 

da síntese hepática de acetoacetato. A utilização de acetoacetato nos tecidos é inibida e há um 

acúmulo de ceto-substâncias no sangue, que são excretadas pela urina. A diminuição de 
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piruvato na incorporação de CO2 nos ácidos orgânicos também é verificada (NOVÁK; 

MISUSTOVÁ; HOSEK, 1972). 

 

 

 

 

Figura 2 - Ciclo de Krebs e o bloqueio deste pelo fluorocitrato de sódio 
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3.2 Toxicidade do fluoroacetato de sódio 

 

 

A toxicidade do fluoroacetato é bastante variável nas diferentes espécies animais 

estudadas e, segundo Mcilroy (1981), os mamíferos jovens e fêmeas mamíferas aquáticas no 

cio são mais sensíveis quando comparadas a outros animais da mesma espécie; além disso, as 

aves parecem ser mais resistentes. Espécies de sangue frio, os répteis, geralmente são mais 

resistentes do que as de sangue quente, como os mamíferos. Os sítios de ação também variam 

entre as espécies. 

Os cães são mais sensíveis à intoxicação do que os gatos, mas ambos podem ser 

intoxicados após a ingestão de pássaros ou roedores mortos pelo fluoroacetato de sódio 

(EGEKEZE; OEHME, 1979; OSWEILER et al., 1985), nas chamadas intoxicações 

secundárias. 

O fluoroacetato de sódio é rapidamente absorvido pelo trato gastrointestinal, pele e 

mucosas lesadas, mas, por outro lado, é pouco absorvido através da pele íntegra. Dependendo 

da dose de exposição e da espécie animal, os sinais clínicos podem ter início dentro de 30 

minutos até 2,5 horas (HUMPHREYS; CLARKE, 1991; BURGER; FLECKNELL, 1994) e 

têm evolução geralmente rápida e fatal. 

A tabela 1 mostra os valores da DL50 - dose letal 50% - em diversas espécies animais, 

incluindo o homem (HUMPHREYS, 1988; ZEFERINO 2005). 
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Tabela 1 - Dose letal 50% (DL50) do fluoroacetato de sódio em 
vertebrados (adaptado de ZEFERINO, 2005) 

ESPÉCIES DL50 mg/kg 

Cão 0,05 - 0,11 

Gato 0,30 - 0,45 

Vaca 0,40 – 0,45 

Coelho 0,45 – 0,50 

Cavalo 0,45 – 0,50 

Carneiro 0,50 – 0,60 

Porco 0,90 – 1,10 

Homem ~2,0 

Galinha ~7,0 

Rosella (papagaio) ~7,0 

Avestruz ~96,0 

Lagarto (Oeste da Austrália) ~800 

Lagarto (Sul da Austrália) ~201 

Marsupial (Oeste da Austrália)  ~117 

Marsupial (Sul da Austrália) 0,64 – 0,84 

Rato 0,1 – 7,0 

Camundongo 0,5 – 20,0 

Macaco 4,0 – 15,0 
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De maneira geral, os herbívoros e humanos intoxicados pelo fluoroacetato de sódio 

apresentam alterações nos sistemas respiratório, gastrintestinal (CHI et al., 1996) e 

cardiovascular. Neste último, são comuns as arritmias, incluindo a fibrilação e a parada 

ventricular, resultantes da ação direta do fluorocitrato nas células do miocárdio, causando 

acúmulo de citrato e conseqüente hipóxia celular (NOGUCHI; OHNUKI; OKIGAKI, 1966). 

Nos carnívoros, predominam as alterações neurológicas (ansiedade, hiperatividade, 

alucinações e convulsões do tipo tônico-clônica) e gastrintestinais (vômitos, salivação, 

diarréia e dor abdominal) (HARRIS, 1975). 

A intoxicação em ruminantes ocorre principalmente pela ingestão de plantas tóxicas 

contendo o princípio ativo fluoroacetato de sódio e a manifestação clínica é a morte súbita 

(KEMMERLING, 1996; TOKARNIA; DOBEREINER; PEIXOTO, 2002).  
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3.3 Métodos diagnósticos e tratamentos 

 

 

No Brasil, o diagnóstico da intoxicação por fluoroacetato de sódio em animais é feita, 

na maioria das vezes, apenas baseando-se nos dados do histórico, nos sinais clínicos e 

achados anatomopatológicos Os sinais clínicos da intoxicação são inespecíficos e há poucos 

métodos laboratoriais para o diagnóstico conclusivo e, por isso, muitas vezes, pairam dúvidas 

sobre a real causa do óbito (CHI; LIN; CHEN, 1999; O’HAGAN, 2004). 

O diagnóstico definitivo da intoxicação pelo fluoroacetato de sódio pode ser realizado 

por meio da análise toxicológica e identificação do agente tóxico. A utilização de metodologia 

qualitativa é a forma mais comum, sendo desenvolvidos principalmente métodos para a 

detecção em iscas líquidas, amostras de solo, sangue, urina, tecidos e plantas tóxicas contendo 

ácido fluoroacético (SAKAI; MIYAHARA, 1981).  

A técnica de cromatografia em camada delgada pode ser utilizada em placas de 

celulose com a utilização do revelador Azul do Nilo a 0,4%. (SAKAI; MIYAHARA, 1981; 

MCGARY; MELOAN, 1982). 

A análise quantitativa do fluoroacetato pode ser realizada com técnicas de 

cromatografia gasosa (CG) e cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) (KRAMER, 

1984; OZAWA; TSUKIOKA, 1989; ALLENDER, 1990; MINNAAR et al., 2000; 

DEMARCHI et al., 2001; SPORKERT et al., 2002). A cromatografia gasosa para a 

identificação do fluoroacetato de sódio foi desenvolvida a partir da sua determinação como 

ácido livre em solventes aquosos (KIMBALL; MISHALANIE, 1993). Estudos anteriores 

descreveram um método bastante sensível por eletroforese de zona capilar, para detecção 

deste agente tóxico em iscas (FUYU; HUIFANG; YI, 1996).  
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Zeferino et al., (2005) desenvolveram um procedimento analítico rápido, simples, 

econômico, preciso e exato de quantificação do fluoroacetato de sódio em amostras de soro 

sanguíneo de gatos. O método consiste em HPLC com detector de condutividade, onde é 

realizada a extração líquido-líquido. Observaram, neste método, uma redução significativa no 

consumo de solventes e no tempo das análises quando comparado aos métodos morosos e 

dispendiosos relatados em literatura (COLLICCHIO, 2006).  

Os principais diagnósticos diferenciais da intoxicação por este agente tóxico são feitos 

para as intoxicações por anticolinesterásicos, estricnina, organoclorados praguicidas e chumbo 

(O’HAGAN, 2004). A toxicidade e manifestações clínicas destes diferem quando comparadas 

às do fluoroacetato de sódio, mas os sinais neurológicos agudos, principalmente no estágio 

convulsivo, são bastante similares. O exame toxicológico e o aumento dos níveis de citrato 

nos tecidos podem diferenciar a intoxicação pelo fluoroacetato de sódio das demais descritas 

(EGYED et al., 1977). 

A identificação analítica deste agente tóxico é realizada por poucos laboratórios, 

principalmente quando o substrato em questão é tecido de origem animal, como fígado ou 

sangue, sendo que a principal característica que direciona esta análise de forma diferente das 

utilizadas nas rotinas toxicológicas é a alta hidrossolubilidade que o fluoroacetato de sódio 

apresenta. 

Até o momento, não há nenhum agente capaz de impedir ou reverter de maneira eficaz 

os efeitos do fluoroacetato ou do fluorocitrato sobre a cadeia respiratória e, por isso, a 

evolução é quase sempre fatal (BURGER; FLECKNELL, 1994). 

Considerando-se o mecanismo de ação do fluoroacetato, era de se esperar que os 

compostos precursores de acetato fossem capazes de reduzir a inibição competitiva de 

fluoroacetato, pela acetil coenzima A, exercendo, assim, um efeito protetor. Muitas 
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substâncias já foram pesquisadas com esta finalidade, entretanto os resultados foram 

negativos (PALERMO-NETO; MORAES-MOREAU, 1995). 

 

 

3.4 Cromatografia 

 

 

A técnica cromatográfica foi introduzida por Tswett, em 1903, mas sua utilização e 

desenvolvimento se deram apenas a partir de 1931, quando Kuhn e Leaderer separaram o alfa 

do beta caroteno (CIOLA, 1973). A cromatografia pode ser definida como método de 

separação que requer uma fase estacionária ou fixa, na qual um líquido ou sólido é aplicado 

sobre um suporte inerte de ampla superfície e uma fase móvel, composta por um gás ou um 

líquido. Os analitos são movidos pela fase móvel, havendo diferentes tipos de interação de 

cada analito com a fase estacionária, resultando em separação destes componentes, que 

podem, então, ser identificados por vários métodos, incluindo a colorimetria e a 

espectrofotometria (CONSDEN, 1960; BAKER; POKLIS, 1999). 

Na cromatografia, pequenas diferenças em certas propriedades físico-químicas das 

substâncias são utilizadas para promover a separação. A fase estacionária pode ser um sólido 

de grande superfície (carvão ativo, sílica-gel) ou de pequena superfície (carbonato de cálcio), 

suportada em colunas de diferentes tipos de materiais, e a fase móvel pode ser representada 

por um líquido (como o pentano, hexano, misturas de álcool e água) ou por um gás 

(hidrogênio, nitrogênio, dióxido de carbono, hélio e outros) (CIOLA, 1973). Assim, de acordo 

com as características da fase estacionária e da fase móvel, a cromatografia pode ser 
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classificada como cromatografia em papel, cromatografia em camada delgada (CCD), 

cromatografia gasosa e cromatografia líquida (LIMA DE MENEZES, 2001; PERES, 2002). 

 

 

3.4.1 Cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) 

 

 

A cromatografia líquida de alta eficiência emprega pequenas colunas fechadas 

preenchidas por materiais especialmente preparados para receber uma fase móvel que será 

eluída em alta pressão, possuindo uma válvula onde a amostra pode ser introduzida no 

sistema. Existem vários tipos de detectores, entre eles, o UV-visível (UV-vis) e o 

fluorescência (CISCATO, 2000). A figura 3 ilustra o esquema básico de um cromatógrafo 

líquido de alta eficiência. 

 

 

 
Figura 3 – Esquema básico de um cromatógrafo de alta eficiência (CLAE) 
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3.4.2 Cromatografia em camada delgada (CCD)  

 

 

A cromatografia em camada delgada (CCD) consiste na separação dos componentes 

de uma mistura através da migração diferencial sobre uma camada delgada de adsorvente 

retido sobre uma superfície plana. O processo de separação está fundamentado, 

principalmente no fenômeno de adsorção (WADA, 1987; PERES, 2002). 

O grande desenvolvimento desta técnica é conseqüência natural das múltiplas 

vantagens que ela oferece, tais como: fácil compreensão e execução, separações em breve 

espaço de tempo, versatilidade, grande reprodutibilidade e baixo custo. 

Na CCD uma fina camada de adsorvente é espalhada sobre uma placa (em geral de 

vidro, mas outros materiais podem ser usados). Na extremidade desta placa recoberta pelo 

adsorvente e seca, chamada cromatoplaca, a amostra é aplicada repetidas vezes com o auxílio 

de um capilar, obtendo-se pequenas manchas (PERES, 2002), como ilustra a figura 4. 

A placa é transferida para uma cuba cromatográfica contendo o solvente, que ascende 

pela cromatoplaca. Durante este processo, chamado desenvolvimento do cromatograma, os 

vários componentes da mistura são separados (figura 5). A separação é baseada em muitos 

equilíbrios dos solutos entre as fases móvel e estacionária e resulta das diferenças de 

velocidade, nas quais os componentes individuais da mistura migram pela placa (BRASIL, 

2003). 

Desenvolvido o cromatograma, a placa é removida da cuba e deixada para secar, até 

que esteja livre do solvente (PERES, 2002). Se os componentes da amostra forem coloridos, 

manchas dispostas verticalmente na placa serão visíveis (LEITE, 1996). 
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Se os componentes da amostra não forem coloridos, deve-se empregar um método de 

visualização como por exemplo: luz ultravioleta e vapor de iodo. 

As condições experimentais da CCD incluem: sistema de solvente, adsorvente, 

espessura da camada do adsorvente e quantidade relativa do material aplicado (BRASIL, 

2003). 

Segundo Wada (1987), sob condições bem estabelecidas, um dado composto percorre 

sempre uma distância fixa em relação à distância percorrida pelo solvente. Esta relação é 

chamada valor do Rf, sendo definida pela seguinte razão:  

 

 

 

 

 

Quando os parâmetros experimentais de um dado composto são especificados, o valor 

do Rf é uma constante (BRASIL, 2003). Sendo assim, este valor pode ser utilizado como 

auxiliar na identificação desta substância. 
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Figura 4 – A) mostra modelo de placa de celulose utilizada em CCD. B) mostra 
aplicação das amostras com auxilio de um capilar 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Processo de desenvolvimento do cromatograma, no qual os vários 
componentes da mistura são separados (cuba com cromatoplaca) 
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3.4.3 Parâmetros cromatográficos 

 

 

Independentemente do processo analítico escolhido, a determinação de certos 

parâmetros, tais como curva de calibração, linearidade, precisão, exatidão, seletividade, limite 

de quantificação (LQ), limite de detecção (LD) e recuperação, são fundamentais para 

assegurar a confiabilidade das medidas. (CHASIN; CHASIN; SALVADORI, 1994; CHASIN 

et al., 1998).  

A determinação da curva de calibração deve ser realizada através de amostras 

extraídas da matriz apropriada. O intervalo da curva de calibração deriva do estudo de 

linearidade do método e depende do objetivo de sua aplicação (BRASIL, 2003).  

A linearidade é a faixa de concentração onde é obtida a proporcionalidade de resposta 

do detector. A técnica deve adequar uma reta aos dados e verificar o quanto esta reta descreve 

tais dados, o que é chamado de regressão e correlação. A regressão deve ser representada 

graficamente através de transformações matemáticas bem definidas (equação da reta), 

enquanto que a correlação pode ser expressa através do coeficiente de correlação (r) ou do 

coeficiente de determinação (r2) (SHAH et al., 1992). 

A precisão reflete a variação dos resultados quando análises repetidas são feitas na 

mesma amostra. Pode ser expressa através do desvio padrão relativo ou coeficiente de 

variação (CV%), obtidos em condições de repetibilidade e/ou reprodutibilidade. A 

repetibilidade é obtida utilizando-se o mesmo método, para a mesma amostra, no mesmo 

laboratório, realizado pelo mesmo analista, em um mesmo equipamento, num curto período 

de tempo. A reprodutibilidade é obtida através da variação das condições de obtenção da 
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amostra por um método, podendo também ser avaliada parcialmente através da variação de 

uma ou mais variáveis (CHASIN et al., 1998; NETO, 1999).  

A exatidão é determinada após o estabelecimento da linearidade, limite de variação e 

especificidade do método. Expressa a concordância entre o valor real do analito na amostra e 

o estimado pelo processo analítico. É avaliada através da inexatidão (CHASIN et al., 1998; 

NETO, 1999). 

A seletividade refere-se a um método que permite a análise de várias substâncias 

químicas que podem ou não ser distinguíveis. É medida através do tempo de retenção, um 

parâmetro utilizado nas técnicas cromatográficas (NETO, 1999). 

O limite de determinação ou de quantificação (LQ) corresponde a menor concentração 

que pode ser identificada e quantificada em uma determinada amostra, com certo grau de 

certeza para o método de análise empregado (CISCATO, 2000), havendo repetibilidade nos 

valores quando considerado o menor valor (LEITE, 1996). O LQ deve ser estabelecido 

através da análise de soluções de concentrações conhecidas e decrescentes de uma substância 

química, até o menor nível determinável, com precisão e exatidão aceitáveis (BRASIL, 2003). 

O limite de detecção (LD) corresponde a menor concentração de um analito que, após 

ser injetado, apresenta pelo menos um valor três vezes acima do ruído do equipamento 

(CISCATO, 2000; LEITE, 1996). Deve ser estabelecido através da análise de soluções de 

concentrações conhecidas e decrescentes de uma substância química, até o menor nível 

detectável (BRASIL, 2003). 

A recuperação avalia a eficiência do método de tratamento da amostra. Pode-se fazer 

uma diferenciação entre a chamada recuperação absoluta e a relativa. A recuperação absoluta 

expressa a variação entre a quantidade obtida após a extração e aquela decorrente da adição 

após o processo de extração. A recuperação relativa mostra a mesma variação no caso de 

amostras submetidas a outros tratamentos que não a extração (NETO, 1999). 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

4.1 Local 

 

 

A metodologia analítica foi desenvolvida no Laboratório de Farmacologia e 

Toxicologia Aplicada do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina Veterinária e 

Zootecnia da Universidade de São Paulo e parcialmente desenvolvida no Departamento de 

Química da Universidade Estadual de São Paulo, campus de Bauru, São Paulo e também no 

Laboratório de Química e Farmacologia de Produtos Naturais do Centro de Pesquisa e 

Desenvolvimento de Sanidade Animal do Instituto Biológico de São Paulo. 

 

 

4.2 Animais 

 

 

Para a intoxicação experimental, foram utilizados aproximadamente 50 ratos Wistar, 

machos, adultos com 60 dias de idade, pesando entre 270 a 320g, provenientes do biotério do 

Departamento de Patologia da FMVZ/USP. Os animais foram alojados em caixas plásticas 

com tampas metálicas, medindo 30 x 38 x 16 cm, as quais foram mantidas em sala com 

temperatura e umidade ambiente aproximadamente constante (temperatura entre 22-25ºC e 
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umidade relativa de 65–70%) através de aeração, exaustão e ventilação. Água e comida foram 

oferecidas ad libitum durante este período e antes do início do experimento foram submetidos 

a jejum alimentar de oito horas. Os animais foram utilizados de acordo com as normas e 

procedimentos éticos relativos ao uso de animais de laboratório da FMVZ/USP, protocolo nº 

924/2006.  

 

 

4.3 Agente Tóxico 

 

 

Para a intoxicação experimental, o padrão de fluoroacetato de sódio foi diluído em 

água destilada imediatamente antes de ser administrado por via oral (gavage). A intoxicação 

foi aguda na dose de 7,0 mg/kg de peso vivo. A dose oral tóxica utilizada neste estudo 

baseou-se inicialmente nos valores encontrados na literatura da DL50 oral para roedores, que 

variam de 0,2 a 7,0 mg/kg (HUMPHREYS, 1988). Os animais foram pesados antes da 

intoxicação para o ajuste das doses. 

Para análise toxicológica utilizando cromatografia, a solução-padrão foi preparada 

efetuando-se a solubilização de 0,010g do fluoroacetato de sódio em 10,0 mL de água pura 

para obter uma concentração de 1000 µg/mL. Por diluição da solução estoque, foram 

preparadas soluções intermediárias e a partir destas, as soluções de trabalho. 
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4.4 Planta Tóxica 

 

 

 Para o preparo do extrato aquoso foram utilizadas folhas verdes secas da planta tóxica 

Mascagnia rigida. Foi pesado 200g da planta e adicionado aproximadamente 1500 mL de 

água e aquecido à 90 ºC, por uma hora. Após, foi deixado esfriar à temperatura ambiente e 

filtrado. O extrato resultante também foi pesado para realização do cálculo do equivalente em 

planta total, que permitiu o cálculo das doses administradas; para isso, foram utilizadas três 

alíquotas de 1 mL cada uma, para efetuar o cálculo do peso seco, como mostra a figura 6. O 

extrato foi concentrado por meio de rota-evaporador com aquecimento de 50ºC e rotatividade 

de 80 rpm, sob vácuo. Este extrato final foi mantido congelado a -20ºC até o momento do uso. 

Foi concentrado para chegar ao volume adequado a ser administrado e também para ser 

utilizado na análise química, por meio da cromatografia.  

 As intoxicações foram agudas em todos os experimentos, nas doses de 1,6 e 3,2 g/kg 

de peso vivo, sendo que estas foram preparadas a partir do extrato da planta. A administração 

do extrato da planta foi realizada por via oral (gavage). Os animais foram pesados antes da 

intoxicação para ajuste das doses. 

A planta tóxica Mascagnia rigida foi fornecida pelo Laboratório de Química e 

Farmacologia de Produtos Naturais do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Sanidade 

Animal do Instituto Biológico de São Paulo, e esta extração também foi realizada neste 

mesmo local. 
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Figura 6 – Cálculo da média de resíduo seco da planta tóxica Mascagnia rigida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mascagnia rigida 1 

Mascagnia rigida 2 

Mascagnia rigida 3 

3,9904           -       3,9608     =     0,0296 g 

5,4655           -       5,4343     =     0,0312 g 

5,6882           -       5,6581     =     0,0301 g 

tara 

média      =      0,0303 g 

1 mL 

Portanto, cada 1 mL contém 0,0303 g de resíduo seco da planta 
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4.5 Cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) acoplada ao detector de UV 

 

 

Esta metodologia foi desenvolvida no Laboratório de Farmacologia e Toxicologia do 

Departamento de Patologia da FMVZ/USP. 

 

 

4.5.1 Solventes, reagente e solução-padrão 

 

 

• Água tipo I: destilada, deionizada e purificada pelo sistema Milli-Q Plus. 

• Fase móvel: Solução tampão 0,02 M, H3PO4 com pH 2,0. 

• Ácido acético, fosfórico, propiônico e fórmico (Sigma). 

• Fluoroacetato de sódio (99,7% pureza - Pestanal® Riedel-de-Haën). 

 

 

4.5.2 Aparelhos e acessórios 

 

 

• Aparelho para purificação de água Milli-Q Plus com módulo de purificação 

QPAQ2 e filtro (0,22 µm) Millipak 40 da Millipore. 

• Filtro de seringa para amostra 0,5 µm millipore. 
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• Pipeta automática (20, 200 e 1000 µL) Pipetmann®. 

• Agitador tipo vórtex. 

• Balança analítica. 

• Caneta potter. 

• Agitador de mesa Kline “Nova Ética”. 

• Pipeta volumétrica de vidro 2,5 mL, 5 mL, 10 mL e 20 mL. 

• Pipetas Pasteur. 

• Seringas BD de 10 mL. 

• Frascos âmbar de 100 mL. 

 

 

4.5.3 Vidraria 

 

A vidraria utilizada, quando necessário, foi volumétrica. 

 

4.5.4 Condições cromatográficas 

 

 

A análise cromatográfica foi realizada em condições isocráticas, em um sistema de 

cromatografia líquida de alta eficiência, Shimadzu, Modelo SPD- 10AV vp, SCL – 10A vp 

System Controller, LC-10AD vp Liquid Chromatograph, um detector ultra-violeta, uma 

válvula de injeção com alça de amostragem de 50 µL. 
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4.5.5 Coluna cromatográfica 

 

 

A coluna cromatográfica C-610H para análise de ácido orgânico da Supelcogel, de 

300 mm de comprimento e 7,8 mm de diâmetro interno, foi adquirida da Supelcogel, Supelco, 

Bellefonte, PA.  

 

 

4.6 Cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) acoplado com detector de 

condutividade iônica 

 

 

Esta metodologia foi desenvolvida no Departamento de Química da Universidade 

Estadual de São Paulo, campus de Bauru, São Paulo em conjunto com o Laboratório de 

Farmacologia e Toxicologia do Departamento de Patologia da FMVZ/USP (Metodologia 

adaptada de Zeferino, 2005). 

 

 

4.6.1 Solventes, reagentes e solução-padrão  

 

•  Ácido acético - grau P.A. Merck. 

•  Ácido perclórico – grau P.A. Merck. 

•  Ácido sulfúrico – grau P.A. Merck. 
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•  Ácido metanossulfônico – grau P.A. Aldrich. 

•  Permanganato de potássio – grau P.A. Merck. 

•  Acetona – grau P.A. Merck. 

•  Acetato de etila – grau P.A. Merck. 

• Fluoroacetato de sódio (99,7% pureza - Pestanal® Riedel-de-Haën). 

 

 

4.6.2 Purificação da água 

 

 

A água foi obtida a partir de um sistema de purificação Milli-Q, adquirido da Milipore. 

 

 

4.6.3 Condições cromatográficas 

 

 

A análise cromatográfica foi realizada em condições isocráticas, em um sistema de 

cromatografia líquida de alta eficiência, Shimadzu, Modelo ClassVp, LC-10 A, equipado com 

duas bombas recíprocas, um detector de condutividade iônica, CDD-6 A, um detector 

eletroquímico, uma válvula FCV-12AH, para desvio do fluxo da fase móvel, uma válvula de 

injeção com alça de amostragem de 100 µL, um sistema controlador eletrônico interfaciado a 

um sistema de computação. Os dados foram obtidos com auxílio de um computador Pentium 

e impressora HP-690. 
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4.6.4 Coluna cromatográfica 

 

 

A coluna cromatográfica de troca aniônica, sax, da Phenomenex, de 250mm de 

comprimento e 4,6 mm de diâmetro interno, foi adquirida da Labtron Comércio e 

Representações Ltda, Brasil. 

 

 

 

             

Figura 7 - Modelo de um cromatógrafo líquido de alta  

eficiência Shimadzu. 
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4.7 Cromatografia em camada delgada (CCD) 

 

 

Esta metodologia foi desenvolvida no Laboratório de Farmacologia e Toxicologia do 

Departamento de Patologia da FMVZ/USP em conjunto com o Laboratório de Química e 

farmacologia de produtos naturais do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Sanidade 

Animal do Instituto Biológico de São Paulo. 

 

 

 4.7.1 Solventes, reagentes e solução-padrão 

 

 

• Álcool etílico. 

• Hidróxido de amônio. 

• Piridina. 

• Água ultra-pura Milli-Q. 

• Trietanolamina. 

• Ácido clorídrico.  

• Hidróxido de sódio. 

• Revelador: Azul do Nilo. 

• Fluoroacetato de sódio (99,7% pureza - Pestanal® Riedel-de-Haën). 
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4.7.2 Cromatoplaca 

 

 

Para o emprego da cromatografia em camada delgada, foram utilizadas placas de 

cromatofolhas de alumínio, revestidas com celulose microcristalina (Merck®) 20x20 cm, 

espessura de 0,1 mm, sem ativação. Estas foram desenvolvidas até 10 cm no sistema de 

solventes: etanol, hidróxido de amônio, piridina e água, na proporção de 95:3:1:1, 

respectivamente. Após a evaporação do solvente, as placas foram reveladas com Azul do Nilo. 

A coloração e o valor de Rf foram anotados. 

O agente cromogênico foi preparado segundo a fórmula: 

 

 

 

Azul do Nilo: 20 mg 

Etanol: 5 mL 

Adicionar trietanolamina até coloração púrpura 

Acrescentar mais 5 mL de etanol 



                                                                                                                         Materiais e métodos 
 

55

 

4.8 Extrações envolvidas nestas metodologias 

 

 

Para este estudo, foram realizadas algumas extrações como: extração líquido-líquido 

do soro proveniente dos animais intoxicados e extração do princípio ativo tóxico das plantas 

Palicourea marcgravii e Mascagnia rigida  

 

 

4.8.1 Extração líquido-líquido do soro proveniente dos animais intoxicados 

 

 

Um volume fixo de 1,0 mL da solução-padrão do fluoroacetato de sódio, na 

concentração desejada e recentemente obtido pela diluição da solução estoque, foi transferido 

para um tubo de 25 mL, com tampa, juntamente com 1,0 mL do soro, 1,0 mL de água 

deionizada, 1,0 mL de permanganato de potássio 0,05 mol/ L e 1,0 mL de solução aquosa de 

ácido acético 5% (v/v). Após leve aquecimento a 60ºC, por 5 minutos, em banho-maria, 

foram adicionados 12,0 mL de acetona, homogeneizando-se em agitador de tubos, por 10 

minutos. Após centrifugação, a 3000 rpm, por 5 minutos, o sobrenadante foi transferido para 

um béquer de 100 mL e evaporado em um sistema de exaustão, sobre uma mesa de agitação. 

O extrato obtido foi transferido para um tubo de vidro com 12,0 mL de acetato de etila e 0,5 

mL de ácido perclórico 0,20 mol/ L,  homogeneizando-se lentamente, por 10  minutos, em um 

agitador de tubos. O extrato orgânico foi transferido para um béquer e evaporado até a secura; 
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no resíduo obtido, foi adicionado 1,0 mL de água pura e injetado diretamente no sistema de 

cromatografia líquida. Este procedimento de extração está ilustrado na figura 8. 

 

 

 

 Figura 8 - Fluxograma do procedimento para extração do fluoroacetato de sódio em amostra 
biológica (soro). Adaptado de Zeferino, 2005 
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4.8.2 Extração do princípio ativo tóxico das plantas Palicourea marcgravii e Mascagnia 

rigida. 

 

 

Para obtenção dos extratos aquosos tanto da planta Palicourea marcgravii, quanto da 

Mascagnia rigida, foi utilizado método descrito no item 4.4, para posterior análise 

cromatográfica. 
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5 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL E RESULTADOS 

 

 

5.1 Experimento 1 - Intoxicação experimental em ratos; avaliação dos sinais clínicos e 

descrição dos achados necroscópicos e histopatológicos. 

 

 

5.1.1 Delineamento experimental 

 

 

Foram utilizados 24 ratos, separados em quatro grupos iguais, sendo: um grupo 

controle (Co) e três grupos experimentais; grupo padrão de fluoroacetato de sódio (Pa), grupo 

Mascagnia rigida um (Mr1) e grupo Mascagnia rigida dois (Mr2). Os animais do grupo Pa, 

receberam, por gavage, solução de fluoroacetato de sódio, em dose única, na concentração de 

7 mg/kg. A opção da dose oral tóxica utilizada neste estudo baseou-se inicialmente nos 

valores encontrados na literatura da DL50 oral para roedores, que variam de 0,2 a 7 mg/kg. Os 

animais dos grupos Mr1 e Mr2 receberam, por gavage, extrato da planta tóxica Mascagnia 

rigida, em dose única, nas concentrações de 1,6 e 3,2 g/kg, respectivamente, conforme item 

4.4. Os animais do grupo controle, receberam apenas água, também em dose única e mesma 

via de administração.  

Após a administração do agente tóxico e do extrato da planta, os animais foram 

observados por um período de até 6 horas, em seguida estes foram submetidos à eutanásia por 

decapitação e coleta das amostras de sangue e também de diferentes órgãos para a realização 



                                                                              Delineamento Experimental e Resultados 

 

60

da análise toxicológica e histopatológica. Os animais que apresentaram quadro clínico severo 

após a intoxicação, demonstrando sofrimento, foram submetidos à eutanásia antes do período 

de 6 horas. 

O exame necroscópico foi realizado segundo técnica padrão de pequenos mamíferos 

não ruminantes (RUEHL-FEHLERT et al., 2003). 

Os fragmentos de cérebro, cerebelo, coração, fígado, rim, pulmão, adrenal, intestino e 

pâncreas, colhidos para exame histopatológico no decorrer da necropsia, foram fixados em 

formol 10% e processados no Laboratório de Histologia do Departamento de Patologia, 

FMVZ-USP. Os mesmos foram incluídos em parafina e, posteriormente, seccionados em 

cortes de aproximadamente 5 µm de espessura e corados por hematoxilina e eosina (HE). Os 

segmentos de cérebro e cerebelo foram processados isolados dos demais órgãos e cortados no 

eixo maior. O fragmento de coração foi seccionado transversalmente no terço médio. 

O exame histológico das lâminas foi realizada em microscopia de luz com aumento de 

40, 100, 200 e 400x.  

O padrão histológico de normalidade dos órgãos foi definido segundo os critérios 

descritos para ratos (RUEHL-FEHLERT et al., 2003). 

As alterações teciduais foram avaliadas qualitativamente quanto à presença de 

distúrbios circulatórios, degenerativos e inflamatórios e foram realizadas por um patologista 

colaborador. 

Fragmentos desses órgãos foram também acondicionados em frascos plásticos, 

identificados e mantidos à – 20 ºC até o momento da análise toxicológica. 
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5.1.2 Resultados 

 

5.1.2.1 Características clínicas da intoxicação experimental por Mascagnia rigida em ratos 

 

 

A tabela 2 mostra os sinais clínicos apresentados após a intoxicação aguda pelo agente 

tóxico fluoroacetato de sódio e pelo extrato aquoso da planta tóxica Mascagnia rigida e a 

tabela 3 mostra o período para o início dos sinais clínicos. 

Os animais do grupo que recebeu o fluoroacetato de sódio, na dose de 7 mg/kg (Pa), 

apresentaram prostração, dispnéia, tremores de cabeça, pêlos arrepiados, sangramento ocular, 

convulsões do tipo tônica e também tonico-clônica, caracterizadas por decúbito lateral e 

movimentos de pedalagem dos membros anteriores. O intervalo de tempo para o início dos 

sinais clínicos gerais foi de 40 à 50 minutos e para o início dos sinais clínicos neurológicos foi 

de 40 à 60 minutos. 

Os animais do grupo que recebeu o extrato aquoso de Mascagnia rigida na dose de 1,6 

g/kg (Mr1) apresentaram prostração, dispnéia, mioclonia facial, tremores de cabeça, pêlos 

arrepiados e sangramento ocular, convulsões do tipo tônica e também tônico-clônica, 

caracterizadas por decúbito lateral e movimentos de pedalagem dos membros anteriores. O 

intervalo de tempo para o início dos sinais clínicos gerais foi de 40 minutos à 3 horas e para o 

início dos sinais clínicos neurológicos foi de 2,5 à 6 horas. 

Os animais do grupo que recebeu Mascagnia rigida, na dose de 3,2 g/kg (Mr2), 

apresentaram os mesmo sinais clínicos do grupo Mr1. O intervalo de tempo para o iníco dos 

sinais clínicos gerais foi de 40 minutos à 2 horas e para o início dos sinais clínicos 

neurológicos foi de 3,5 à 5,5horas. 
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Tabela 2 – Freqüência dos sinais clínicos observados em ratos intoxicados 
experimentalmente, via gavage, por fluoroacetato de sódio (dose 
7mg/kg) e pelo extrato de Mascagnia rigida em diferentes doses 
(Mr1 e Mr2) 

SINAIS CLÍNICOS 
Fluoroacetato 

7 mg/kg 

Mr 1 

1,6 g/kg 

Mr 2 

3,2 g/kg 

Prostração (6/6) (2/6) (5/6) 

Dispnéia (3/6) (2/6) (2/6) 

Mioclonia facial (0/6) (2/6) (0/6) 

Tremores de cabeça (2/6) (2/6) (0/6) 

Pelos arrepiados (1/6) (2/6) (0/6) 

Sangramento ocular (3/6) (1/6) (4/6) 

Convulsão (6/6) (4/6) (5/6) 

 

 

 

Tabela 3 – Intervalo de tempo para o início do aparecimento dos sinais clínicos nos 
ratos intoxicados experimentalmente, via gavage, por fluoroacetato de 
sódio (dose 7mg/kg) e pelo extrato de Mascagnia rigida em diferentes 
doses (Mr1, Mr2) 

SINAIS CLÍNICOS Fluoroacetato 

7 mg/kg 

Mr 1 

1,6 g/kg 

Mr 2 

3,2 g/kg 

Gerais  40 à 50 minutos 40 minutos à 3 horas 40 minutos à 2 horas

Neurológicos 40 à 60 minutos 2,5 à 6 horas 3,5 à 5,5 horas 

. 
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5.1.2.2 Análise anatomopatológica 

 

 Foram realizados exames macrascópico e microscópico descritos a seguir. 

 

5.1.2.2.1 Exame macroscópico 

 

 

O exame necroscópico mostrou evidente congestão cerebral e hepática no grupo de 

fluoroacetato de sódio. 

No grupo Mr2 que recebeu 3,2 g/kg do extrato de Mascagnia rigida, mostrou evidente 

congestão cerebral e apenas dois casos de congestão hepática. E no grupo Mr1 que recebeu 

1,6 g/kg do extrato de Mascagnia rigida, não foi observado alteração. 

 

 

5.1.2.2.2 Exame microscópico 

 

 

O grupo controle apresentou histologia dos órgãos examinados dentro do padrão de 

normalidade (figura 9 itens A, B, C, D, E e F). 

No exame microscópico dos órgãos dos ratos intoxicados experimentalmente por 

fluoroacetato, os principais achados foram congestão, edema e hemorragia cerebral nas 

seguintes regiões: cerebelo, córtex motor, terceiro e quarto ventrículos, núcleos da base, 
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tronco encefálico; múltiplos focos de hemorragia no miocárdio e congestão moderada 

hepática associada a degeneração vacuolar microgoticular ao redor da veia hepática central e 

nefrose na região cortical do rim (figura 10 itens A, B, C, D, E e F). 

  Na avaliação histológica do pulmão, pâncreas, intestino, baço e adrenal, as alterações 

observadas não foram diferentes das do grupo controle.  

Os grupos intoxicados por extrato de Mascagnia rigida apresentaram congestão, 

edema e focos de hemorragia cerebral associados a morte neuronal nas seguintes regiões  

tronco encefálico, cerebelo, bulbo olfatório, plexo coróide, córtex motor e núcleos da base. 

No miocárdio havia focos de hemorragia e degeneração de miocardiócitos. O fígado exibia 

congestão moderada. A avaliação microscópica do rim revelou nefrose em região cortical 

(figura 11 itens A, B, C, D, E e F). 

A análise dos fragmentos de pulmão, adrenal, intestino, baço e pâncreas dos grupos da 

Mascagnia rigida revelou lesões semelhantes as verificadas no grupo controle. 

Os resultados da avaliação histopatológica qualitativa do grupo de fluoroacetato de 

sódio e do extrato de Mascagnia rigida estão apresentados na Tabela 4.  
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Tabela 4 – Freqüência das alterações histopatológica observadas em ratos intoxicados 
experimentalmente, via gavage, por fluoroacetato de sódio (dose 7mg/kg) e 
pelo extrato de Mascagnia rigida em diferentes doses (Mr1 e Mr2) 

ALTERAÇÕES 

HISTOPATOLÓGICAS 

Fluoroacetato

7 mg/kg 

Mr1 

1,6 g/kg 

Mr2 

3,2 g/kg 

Cérebro    

- congestão, hemorragia e edema (6/6) (6/6) (6/6) 

- morte neuronal (4/6) (2/6) (6/6) 

Coração    

- hemorragia (5/6) (6/6) (4/6) 

- degeneração de fibras miocárdicas (6/6) (6/6) (5/6) 

Fígado    

- congestão (6/6) (6/6) (6/6) 

- degeneração vacuolar microgoticular (3/6) (3/6) (3/6) 

Rim    

- congestão  (6/6) (6/6) (6/6) 

- degeneração tubular (6/6) (5/6) (6/6) 
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Figura 9 – Fotomicrografias de cérebro, miocárdio, fígado e rim de ratos do grupo 
controle. A) córtex cerebral, HE, 100x; B) cérebro, HE, 100x; C) 
cerebelo, HE, 40x; D) miocárdio, HE, 200x; E) fígado, HE, 100x e F) 
rim, HE, 200x. Todos apresentaram histologia dentro do padrão de 
normalidade  
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Figura 10 – Fotomicrografias de cérebro, miocárdio, fígado e rim de ratos 
intoxicados experimentalmente por fluoroacetato de sódio (7 
mg/kg). A) região de ponte. Observar foco de hemorragia na 
substância branca. HE, 100x; B) cérebro. Notar morte neuronal 
caracterizado por neurônios retraídos e basofílicos. HE, 200x; C) 
miocárdio. Notar foco de hemorragia. HE, 200x; D) miocárdio. 
Notar foco de degeneração das fibras miocárdicas. HE, 200x; E) 
fígado. Notar degeneração vacuolar microgoticular ao redor da veia 
hepática central. HE, 200x e F) rim. Notar células do epitélio tubular 
em degeneração (nefrose) HE, 200x 
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Figura 11 – Fotomicrografias de cérebro, miocárdio, fígado e rim de ratos 
intoxicados experimentalmente pelo extrato de Mascagnia rigida. 
A) cérebro. Notar foco de hemorragia na meninge e morte 
neuronal no parênquima cerebral. HE, 200x; B) cérebro. Notar 
área de morte neuronal no parênquima cerebral. HE, 200x; C) 
miocárdio. Notar congestão e focos de hemorragia. HE, 100x; D) 
miocárdio. Notar foco de degeneração das fibras miocárdicas. HE, 
200x; E) fígado. Notar degeneração vacuolar microgoticular ao 
redor da veia hepática central. HE, 200x e F) rim. Notar 
degeneração do epitélio tubular renal (nefrose). HE, 200x 
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5.2 Experimento 2 – Avaliação do comportamento cromatográfico do padrão de 
fluoroacetato de sódio e a sua identificação em plantas tóxicas utilizando a 
Cromatografia em Camada Delgada. 

 

 

5.2.1 Delineamento experimental 

 

 

Para este estudo foi utilizado o padrão de fluoroacetato de sódio preparado conforme o 

item 4.3, sendo a água ultra pura Milli Q usada como o branco. 

Com o auxílio de um capilar, a água (controle negativo) e o padrão de fluoroacetato de 

sódio (controle positivo), em várias concentrações, foram aplicados em cromatoplacas de 

celulose. Após alguns minutos para a secagem em temperatura ambiente, a cromatoplaca foi 

transferida para uma cuba previamente saturada, sendo desenvolvida no sistema de solventes 

composto por: etanol, hidróxido de amônio, piridina e água, na proporção de 95:3:1:1, 

respectivamente, até atingir o limite desejado, isto é, que a fase móvel por capilaridade 

subisse 10 cm da placa. Em seguida, esta cromatoplaca foi colocada para secar até a 

evaporação de todo o solvente, sendo, então, revelada com o azul de Nilo para a visualização 

de manchas (figura 12). 

Em outra placa, também impregnada com celulose, foram aplicados os extratos 

aquosos (20μL e 25µL) obtidos das folhas verdes secas das plantas Palicourea marcgravii e 

Mascagnia rigida (5g planta/50mL água) e soluções 20μL e 50μL do padrão de fluoroacetato 

de sódio, sendo eluídas e reveladas conforme descrito para o padrão do fluoroacetato (figura 

13 A e B). 



                                                                              Delineamento Experimental e Resultados 

 

70

5.2.2 Resultados 

 

 

 Os resultados deste estudo estão representados nas figuras 12 e 13, nas quais mostram 

o comportamento cromatográfico do padrão de fluoroacetato de sódio em várias 

concentrações (figura 12) e também o comportamento cromatográfico dos extratos aquosos 

diluído e também concentrados das plantas tóxicas Palicourea marcgravii e Mascagnia rigida 

(figura 13 A) e os extratos diluídos das mesmas plantas (figura 13 B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 - Cromatoplaca de celulose contendo o padrão de 
fluoroacetato de sódio, em diversas concentrações: A. 
branco (água), B. 50 µg, C. 25 µg, D. 10 µg, E. 5 µg e 
F. 0,5 µg 

 

 

A       B       C      D      E     F 
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Figura 13 - Cromatoplacas impregnadas com celulose. A) A. 50μL padrão; B. 25μL P. 
marcgravii concentrada; C. 25μL M. rigida concentrada; D. 25μL P. marcgravii; 
E. 25μL M. rigida; B) A. 20цL padrão; B. 20цL P. marcgravii; C. 20цL M. 
rigida 

 
 

Como pode ser observado na figura 12, ilustra uma cromatoplaca contendo controle 

negativo, isto é, somente água e várias concentrações da solução padrão de fluoroacetato de 

sódio. Após a revelação com o corante azul do Nilo pode-se visualizar manchas de coloração 

azul intenso com Rf. semelhante de aproximadamente 0,18. Pode-se constatar também que, o 

tamanho das respectivas manchas é diretamente proporcional à concentração do agente 

tóxico, isto é, quanto menor a concentração do sal colocado na placa menor é o tamanho da 

mancha revelada. 

 Com relação as figura 13 A e B pode-se observar que tanto as amostras do extrato 

aquoso das duas plantas estudadas quanto da solução padrão de fluoracetato de sódio na 

cromatoplaca se apresentaram com Rf semelhantes, isto é 0,18 aproximadamente e de 

coloração azul intensa em fundo lilás. 

A              B             CA              B             CA      B      C        D       E 

A B
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5.3 Experimento 3 – Análise cromatográfica de soro proveniente de animais intoxicados 

experimentalmente utilizando Cromatografia líquida de alta eficiência com detector 

de condutividade iônica. 

 

 

5.3.1 Delineamento experimental 

 

 

Para isso, um volume fixo de 1.0 mL da solução-padrão de fluoroacetato de sódio na 

concentração desejada e recentemente obtido pela diluição da solução estoque foi transferido 

para um tubo de 25 mL, com tampa, juntamente com 1,0 mL do soro preparado conforme o 

item 4.8.1,  1,0 mL de permanganato de potássio 0,05 mol L-1  e 1,0 mL de solução aquosa 

de ácido acético 5% (v/v). Após leve aquecimento, por 30 segundos em banho-maria, foi 

adicionado 10,0 mL de acetona, homogeneizando-se em agitador de tubos, por 5 minutos. 

Após centrifugação, a 3000 rpm por 5 minutos, o sobrenadante foi transferido para um 

béquer de 100ml e evaporado em um sistema de exaustão, sobre uma mesa de agitação. O 

extrato obtido foi transferido para um tubo de vidro com 12,0 ml de acetato de etila e 0,5 mL 

de ácido perclórico 0,20 mol L -1  , homogeneizando-se lentamente por cinco minutos em um 

agitador de tubos. 

O extrato orgânico foi transferido para um béquer e evaporado até a secura; no resíduo 

obtido, foi adicionado 1,0 mL de água pura, e injetado diretamente no sistema de 

cromatografia líquida.  
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5.3.2 Resultados  

 

 

Esta metodologia utilizada apresentou para as soluções contendo somente o 

fluoroacetato de sódio, linearidade entre 1,25 e 5 µg/mL e coeficiente de correlação de 0,999 

(figuras 14 e 15) e para as amostras de soro fortificadas o método também apresentou 

linearidade com coeficiente de correlação de 0,972 (figuras 16 e 17). 

A figura 18 representa o cromatograma de um animal intoxicado experimentalmente 

com 7,0 mg/kg de fluoracetato de sódio, onde pode ser observada deflexão aos 9,2 mimutos, 

similar a encontrada para o fluoracetato no cromatograma do padrão (figura 14).  

A figura 19 representa o cromatograma de um animal intoxicado experimentalmente 

com 3,2 g/kg de extrato aquoso de Mascagnia. rigida, neste cromatograma a partir dos 7 

minutos a linha cromatográfica ultrapassa os valores da escala não retornando mais  aos 

valores da linha de base, portanto fica impossível a constatação de fluoracetato na amostra. 
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Figura 14 - Cromatograma obtido após injeção de 100 µL 
do extrato do padrão de fluoroacetato de sódio 
na proporção de 5 ppm 
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Figura 15 - Curva analítica com o padrão de fluoroacetato 
de sódio 
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Figura 16 - Cromatograma obtido após a injeção de 100 µL 
do extrato final da recuperação do 
fluoroacetato de sódio de soro sanguíneo de 
rato enriquecido com 5 ppm do analito. 
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Figura 17 - Curva analítica com soro de rato enriquecido 
com o padrão de fluoroacetato de sódio. 
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recuperacao do rato 7 mg
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Figura 18 - Cromatograma obtido após a injeção de 100 
µL do extrato final de soro sanguíneo de 
rato intoxicado com 7,0 mg/kg  de 
fluoracetato de sódio. 
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Figura 19 - Cromatograma obtido após a injeção de 100 
µL do extrato final de soro sanguíneo de 
rato intoxicado com 3,2 g/kg de extrato 
aquoso de Mascagnia. rigida 
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5.4 Experimento 4 – Análise cromatográfica dos extratos aquosos das plantas tóxicas 

Mascagnia rigida e Palicourea marcgravii, utilizando CLAE com detector de UV 

 

 

A análise cromatográfica foi realizada em condições isocráticas, em um sistema de 

cromatografia líquida de alta eficiência, Shimadzu, Modelo SPD- 10AV vp, SCL – 10A vp 

System Controller, LC-10AD vp Liquid Chromatograph, um detector ultra-violeta, uma 

válvula de injeção com alça de amostragem de 50 µL. 

As condições cromatográficas utilizadas foram: fluxo 1,0 ml/mimuto; comprimento de 

onda UV 225 nm; fase móvel utilizada: solução de ácido ortofosfórico (H3PO4)  a 0,02 M, pH 

1,8 e temperatura do forno: 40οC.  

 

 

5.4.1 Delineamento experiemental  

 

 

Os procedimentos de extração utilizados para determinação da presença de 

fluoracetato de sódio nas plantas Mascagnia. rigida e Palicourea marcgravii seguiram o 

proposto por Minnaar et al (2000). Em amostras de plantas contendo 1,0 g foram adicionados 

20 mL de solução aquosa contendo ácido ortofosfórico (H3PO4) pH 1; esta mistura foi 

homogeneizada, em seguida o volume foi ajustado para 50 mL com a mesma solução inicial 

esta suspensão foi agitada por um minuto. Em seguida aproximadamente 3,0 mL deste 

volume final foram separados e centrifugados por 30 minutos a 8.500 g.  
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Um volume de 50 μL do sobrenadante límpido, após filtragem, foi injetado no 

cromatógrafo.  

Para padronização da metodologia foi realizada curva de calibração com solução 

aquosa de fluoracetato de sódio dissolvida em água ultra-pura MilliQ em concentrações entre 

25 μg/mL e 10.000 μg/mL.  

 

 

5.4.2 Resultados 

 

 

Esta metodologia utilizada apresentou para as soluções contendo somente o 

fluoroacetato de sódio, linearidade entre 75 e 5.000 µg/mL e coeficiente de correlação (r) = 

0,9936 e coeficiente de determinação r2 = 0,9872 (figura 23). 

As figura 20, 21 e 22 representam os cromatogramas do fluoracetato de sódio em 

solução aquosa, de extrato aquoso de Mascagnia rigida e de Palicourea marcgravii 

respectivamente. Como pode ser observado na figura 20, contendo o cromatograma do 

fluoracetato em água, o tempo de retenção nestas condições cromatográficas foi de 16,92 

minutos. Nas figuras 21 e 22 os cromatogramas apresentam também picos na região entre 16 

e 18 minutos, zona esta, onde provavelmente deve estar o fluoracetato de sódio.Pode ser 

observado também, grande quantidade de interferentes nos cromatogramas demonstrados pela 

inconstância da linha de base.  
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Figura 20 – Cromatograma obtido após injeção de 5,0 mg/mL do padrão de 
fluoroacetato de sódio 
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Figura 21 – Cromatograma obtido após a injeção de 50 µL do extrato aquoso de 
Mascagnia rigida 
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Figura 22 – Cromatograma obtido após injeção de 50 µL do extrato aquoso de 
Palicourea marcgravii 
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Figura 23 – Mostra a melhor reta de regressão com respectivos limites de 
confiança superior e inferior utilizando padrão de fluoracetato de 
sódio em água ultra-pura MilliQ. As concentrações variaram entre 
75 μg/mL e 10 mg/mL. Foi realizada regressão linear utilizando o 
software Instat pad. CLAE acoplado a detector de UV (225 nm, 
fluxo 1,0 mL, pH 1,86) Número de pontos = 6; coeficiente de 
correlação (r) = 0,9936 e coeficiente de determinação (r2) = 0,9872 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

Os sintomas presentes nas intoxicações por fluoracetato de sódio (FAS), em 

diferentes espécies animais, foram classificados inicialmente por Chenoweth e Gilman, em 

1946 e estão presentes em excelente trabalho de revisão escrito em 2004 por Miranda 

Sherley, estes autores a partir de diferentes estudos com diferentes espécies animais 

classificaram as intoxicações por FAS em quatro categorias assim distribuídas: classe I 

onde a maior parte dos efeitos são cardíacos; classe II onde os efeitos ocorrem tanto no 

Sistema Nervoso Central (SNC), quanto no coração; classe III onde a maior parte dos 

efeitos ocorrem no SNC; e finalmente classe IV, onde ocorrem, nos animais, respostas 

atípicas, com diminuição da freqüência respiratória e cardíaca (SHERLEY, 2004). 

Diferentes autores comentam também que, em geral, herbívoros exibem 

predominantemente envolvimento cardíaco nos quadros de intoxicação, isto é classe I, 

carnívoros apresentam marcadamente sinais de alteração no SNC, tendo o que acarreta 

morte por depressão respiratória (classe III) e finalmente, onívoros que exibem, nas 

intoxicações, sinais envolvendo tanto o sistema cardíaco quanto o SNC (EGEKEZE; 

OEHME, 1979).  

Nos ratos intoxicados, no presente experimento, com 7,0 mg/kg de FAS os sinais 

encontrados foram: prostração dispnéia, tremores, presença de pêlos arrepiados, 

sangramento ocular (cromodacriorréia), convulsões tônica e tônico-clônica. De acordo com 

alguns autores, entre eles Chenoweth e Gilman (1946), os ratos podem ser classificados na 
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categoria IV, por apresentarem respostas atípicas como fraqueza e extrema bradicardia, 

estes mesmos autores descreveram que os sinais de intoxicação, em ratos, iniciam com 

aparecimento de tremores, hiperexcitabilidade e convulsões tônicas, outros autores, no 

entanto, como Hayes em 1973 e Egekeze e Oehme em 1979, descreveram também a 

presença de comportamento apreensivo, depressão, posturas anormais sugestivas de dor 

abdominal, vocalizações anormais, dificuldade respiratória, espasmos de músculos 

abdominais, aumento da freqüência de defecação e micção urinária, dilatação de pupila, 

convulsões tônicas seguida de períodos de flacidez muscular.  

Os resultados apresentados no presente estudo repetiram, nas intoxicações por FAS 

em ratos, os sinais relatados para roedores pelos diferentes autores, sendo que estes sinais 

tão característicos foram utilizados em posterior comparação, com os sinais encontrados 

nas intoxicações por Mascagnia rigida.  

A observação da tabela 2 mostra que as intoxicações por extrato aquoso de 

Mascagnia rigida acarreta nos ratos também: prostração, tremores, desconforto 

respiratório, convulsões tônico e tônico-clônica. O que parece sugestivo da presença deste 

agente tóxico, também nesta planta. A crítica a tal afirmação é que vários agentes 

convulsivantes também apresentam estes mesmos sinais clínicos, que não são 

característicos apenas para o FAS. Frente a tal dúvida, o passo seguinte foi a partir dos 

dados anatomopatológicos, tentar encontrar dados mais concisos para validar a presença 

deste agente tóxico no extrato da Mascagnia rigida. 

A avaliação histopatológica de fragmentos de órgãos, provenientes de ratos 

intoxicados com 7,0mg/kg de FAS ou com diferentes concentrações de extrato aquoso de 

Mascagnia rigida, pode ser conferida na tabela 4 e estão ilustradas nas figuras 9, 10 e 11. A 

observação desta tabela mostra que os animais que receberam FAS apresentaram com 
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maior freqüência, lesões basicamente em três locais:  nas estruturas cerebrais, no miocárdio 

nos rins e também no fígado. A literatura científica é rica em relatos clínicos descrevendo 

as intoxicações por este agente tóxico, em diferentes espécies animais, porém é 

extremamente pobre na descrição de achados histopatológicos encontrados nestas mesmas 

intoxicações. 

Eason (2002) relata que o coração, o fígado e os rins são os locais onde  

provavelmente ocorrem o aparecimento de lesões encontradas nas intoxicações por FAS. 

Também Collicchio et al. (2006), estudando gatos intoxicados com FAS, descrevem lesões 

em diferentes órgãos após a necropsia, destacando nestes animais a presença de 

degeneração e congestão hepática, degeneração córtico-medular renal, congestão e edema 

cerebral.  

O mecanismo de ação proposto para este agente tóxico, que bloqueia o ciclo de 

Krebs, por ação do seu metabólito tóxico, o fluorocitrato, que por sua vez, bloqueia 

competitivamente a aconitase, impedindo a conversão do citrato em isocitrato e tendo como 

conseqüência o acúmulo de citrato no organismo, com conseqüente diminuição da 

produção de ATP em até 50%. Parece lógico, a partir do entendimento da toxicodinâmica 

deste agente tóxico, que órgãos que necessitem de maior aporte energético serão aqueles 

onde as lesões aparecerão de forma marcante, isto é o cérebro, o coração e os rins. O que 

foi confirmado, em achados histopatológicos presentes nos animais intoxicados 

experimentalmente com 7,0 mg/kg de FAS.  

A presença de congestão, hemorragia e edema acompanhada de morte neuronal, na 

maioria dos animais intoxicados, confirma as lesões no SNC. A degeneração das fibras 
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miocárdicas indicam lesão cardíaca; a congestão e degeneração tubular confirma as lesões 

renais e a presença de degeneração vacuolar microgoticular confirma a lesão hepática.  

A partir destes dados histopatológicos, cabe neste momento, a comparação destes 

achados com FAS aos encontrados nas intoxicações com diferentes concentrações de 

extrato aquoso da Mascagnia rigida. Mais uma vez os dados se apresentaram coerentes na 

constatação da existência deste agente tóxico no extrato desta referida planta, pois todos os 

achados histopatológicos, já descritos anteriormente, também estão presentes nos órgãos 

provenientes dos animais intoxicados pela Mascagnia rigida, variando somente na 

freqüência entre as duas doses utilizadas.  

 Para confirmação da presença ou não do FAS no extrato da Mascagnia rigida  foi 

realizada,  a seguir, a análise química deste agente, para tanto, após revisão de literatura 

comparou-se diferentes métodos cromatográficos, utilizando CCD em base de celulose e 

CLAE acoplada a detectores de UV e de condutividade iônica.  

 A análise química do FAS representa um desafio a todos os toxicologistas, pois esta 

substância química, diferente da maior parte dos agentes tóxicos, tem característica 

hidrossolúvel, apresentando também semelhança química aos ácidos orgânicos de cadeia 

molecular pequena, como o ácido acético o ácido butírico e o propiônico, que são 

comumente encontrados em organismos vivos.  

 Um dos objetivos propostos, no presente estudo, foi padronização de metodologia 

analítica, entre as várias publicadas pela literatura científica, que se ajustasse às 

características da maioria dos laboratórios de toxicologia existentes no país, isto é, optou-se 

pelo estudo das técnicas cromatográficas como a CCD e a CLAE. Cabe lembrar que 

métodos cromatográficos utilizando cromatografia gasosa acoplada a espectrômetro de 
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massas, apesar de excelentes, não foram estudados no presente trabalho por necessitarem de 

aparelhagem ainda não disponível na maioria dos laboratórios de toxicologia existentes no 

Brasil. 

O primeiro método de identificação do FAS, em substrato biológico, utilizando 

CCD foi o proposto por Vickery e Vickery em 1973, estes autores utilizaram como fase 

estacionária cromatoplacas de celulose, e como fase móvel uma mistura de etanol, 

hidróxido de amônio, piridina e água, para posterior revelação com o corante azul do Nilo. 

Esta metodologia tem como vantagem baixo custo para implantação, quando comparadas 

com as metodologias mais recentes e foi utilizada por estes autores para detecção de FAS 

em extratos de várias plantas da família Dichapetalum.  

Um estudo crítico sobre a esta metodologia em CCD mostrou que apesar de bastante 

factível, este método analítico qualitativo apresenta várias limitações. A primeira a ser 

relatada é a inespecificidade do revelador utilizado, soma-se a isto, o baixo Rf (0,18) 

encontrado para o FAS, após o desenvolvimento da cromatoplaca com a fase móvel 

proposta. O formato das manchas de FAS, reveladas com Azul do Nilo, também não se 

apresenta totalmente adequado para determinação de valor exato do Rf, sendo que a 

coloração azul vivo em fundo azul púrpura também constitui fator limitante para 

observação de FAS em baixas concentrações.  

A cromatoplaca ilustrada na figura 12, onde foram utilizadas várias concentrações 

de FAS, mostra que é possível a observação de mancha visível até 0,5 μg deste agente 

tóxico, porém, quando este sal está dissolvido em substrato biológico a visualização se 

torna mais difícil. Como podem ser observados nos “spots”, revelados na cromatoplaca, 

que diminuem de tamanho com a diminuição da quantidade de amostra colocada. Porém 
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quando se observa as manchas da placa contendo Mascagnia rigida e Palicourea 

marcgraviis (figura13 A eB) os “spots” revelados pelo corante tem uma aparência mais 

disforme, apresentando presença de caudas que se prolongam ascendendo pela 

cromatoplaca. Cabe lembra que o extrato da Palicourea macgravii foi colocado junto à 

placa, a título de comparação entre estas duas plantas, uma vez que a literatura científica já 

constatou a presença do FAS na Palicourea macgravii (OLIVEIRA, 1963). Porém a crítica 

a esta metodologia é a ausência de estudos mais extensos sobre o comportamento 

cromatográfico de extratos de diferentes plantas que comprovadamente não possuam 

fluoracetato de sódio em sua composição, e a real constatação da inexistência de falsos 

positivos. 

A título de informação cabe ressaltar que os diagnósticos toxicológicos realizados 

sobre as intoxicações de animais, ocorridas na Fundação Parque Zoológico de São Paulo, 

utilizaram esta metodologia em CCD e os resultados foram aceitos pelos peritos policiais 

do Estado de São Paulo que acataram como válidos os resultados obtidos. 

A seguir foram avaliadas técnicas utilizando CLAE acoplada a dois tipos de 

detectores, o de UV e o de condutividade iônica.  

O método utilizando CLAE/UV baseou-se na metodologia proposta por Minnaar et 

al. (2000), com algumas modificações, que, a primeira vista, se apresentou facilmente 

reprodutível em nossas condições experimentais. Estes pesquisadores utilizaram coluna 

especial para este fim (“C-610H Supelco” para análises de ácidos orgânicos, com valor 

aproximado de R$ 5.000,00) que também é freqüentemente utilizada por indústrias para 

quantificação de ácido acético e tartárico na análise de vinhos. Basicamente esta coluna 

combina exclusão por tamanho com cromatografia de fase reversa.  
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Diferente do trabalho realizado por Minnaar et al. (2000) a linearidade em nossas 

condições experimentais ocorreu a partir de 75 μg/mL ou 3,5 μg injetado até 10.000 μg/mL, 

isto é, um pouco acima dos valores conseguidos pelos autores (25,0 μg/mL ou 1,25 μg 

injetado). Os autores utilizaram 210 nm para leitura, porém, no presente estudo foi utilizado 

225 nm, já que o FAS apresenta absorção a partir de 210 nm  até 240 nm, cabe ressaltar 

que, a absorção nesta faixa de comprimento de onda se apresenta desvantajoso, pois a 

maioria das substâncias absorvem luz entre 210 e 240 nm, o que dificulta a análise do 

agente tóxico em questão, a escolha de 225 nm ocorreu na tentativa de diminuir a influência 

da absorção de UV ocorrida pela fase móvel e melhorar a seletividade da metodologia.  

Os resultados desta técnica cromatográfica podem ser observados nos 

cromatogramas ilustrados nas figuras 20, 21 e 22, e a linearidade e a equação da reta na 

figura 23. Como pode ser observado na figura 20 o tempo de retenção obtido para o FAS 

foi de 16,92 minutos. Nesta metodologia cromatográfica foi definida uma janela de 5% 

para o tempo de retenção, isto é, substâncias que apresentam absorção de luz em 225 nm e 

que tenham tempo de retenção entre 16,07 e 17,77 minutos, são consideradas 

analiticamente como FAS.  

Como pode ser observado na figura 21, conseguida a partir do extrato de Mascagnia 

rigida  a presença de um pico com  ponto máximo de absorção em 16,1 minutos e declínio 

até 18 minutos, intervalo de tempo de retenção que o  método determina para o  FAS,  e 

portanto, sendo de conhecimento que todos os ácidos orgânicos podem ser identificados 

neste sistema cromatográfico, paira a dúvida se realmente o pico observado confirma, de 

forma definitiva, a presença de  FAS  no extrato da planta . 
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A observação da figura 22 obtida com extrato de Palicourea marcgravii mostra um 

pico cromatográfico de absorção que tem início em 17,0 minutos e finda aos 18 minutos, 

isto é, bem no tempo definido pelo método para identificação do FAS.  

Nos dois cromatogramas das plantas estudadas, observam-se as linhas de base 

pouco adequadas, indicando a presença de vários interferentes, concluindo que os dados 

obtidos somente por esta técnica analítica podem acarretar dúvidas sobre a presença ou não 

do FAS. A avaliação crítica desta metodologia indica que para um resultado mais confiável 

seria mais adequada associação de metodologias para purificação, utilizando fase sólida. 

Outra crítica à utilização de detector de UV para diagnóstico de intoxicação em 

animais é o limite de detecção, uma vez que as concentrações de FAS, nestas condições 

analíticas, estão, na maior parte das vezes, abaixo dos valores detectados com segurança 

por esta metodologia. 

Outra técnica utilizada, no presente trabalho, baseou-se em estudos realizados por 

Zeferino et al. (2005) que estudaram a determinação do FAS em soro sanguíneo por CLAE 

com detector de condutividade iônica e coluna de troca aniônica. Esta metodologia baseou-

se na limpeza da amostra biológica seguida de extração “líquido-líquido”. 

Os valores obtidos na curva analítica com as soluções padrão de fluoroacetato de 

sódio em solução aquosa (figuras 15 e 17), evidenciaram linearidade satisfatória na 

determinação do fluoroacetato, sendo que o método apresentou um coeficiente de 

correlação maior que 0,99, e limite de detecção em amostras de soro sangüíneos de 0,30 

μg/mL, portanto o mais sensível dos três métodos analíticos aqui estudados. Um 

cromatograma fortificado com 5,0 μg/mL de FAS esta ilustrado na figura 16 e outro de 

animal intoxicado com 7,0 mg/kg de FAS esta ilustrado na figura 18.  
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 A mesma metodologia analítica foi utilizada para detecção do FAS em animais 

intoxicados com Mascagnia rigida, porém os resultados obtidos, conforme pode ser visto 

na figura 19, não permite afirmar com segurança a presença deste agente tóxico nos 

animais intoxicados e também no extrato aquoso purificado da planta, em decorrência da 

presença de interferentes na mesma região do cromatograma. 

 A partir do conjunto de dados obtidos neste presente estudo, parece bem provável 

ser o FAS ou algum derivado fluorado com mecanismo de ação tóxica similar, o 

responsável pelos sinais presentes nos animais intoxicados pelo extrato da Mascagnia 

rigida. 
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7 CONCLUSÕES 

 

 As manifestações clínicas e anatomopatológicas encontradas na intoxicação 

experimental de ratos por 7,0 mg/kg de fluoracetato de sódio são semelhantes as 

descritas na literatura científica. 

 As manifestações clínicas e anatomopatológicas encontradas nas intoxicações por 1,6 

e 3,2 g/kg de extrato aquoso de Mascagnia rigida, em ratos,  assemelham-se às obtidas 

dos animais que receberam 7,0 mg/kg de fluoracetato de sódio. 

 A utilização de metodologia em CCD apresentou resultados positivos para 

fluoracetato de sódio em extratos de Mascagnia rígida e de Palicourea marcgravii.  

 A utilização de metodologia em CLAE com detector de UV detectou a presença de 

pico cromatográfico com tempo similar ao observado para  fluoracetato de sódio nos 

extratos da Mascagnia rigida e da Palicourea marcgravii, porém por esta técnica não 

pode ser descartada a presença de interferentes com tempo de retenção similar neste 

sistema cromatográfico. 

 Utilizando metodologia em CLAE com detector de condutividade iônica foi detectada 

a presença de pico cromatográfico com tempo similar ao observado para fluoracetato 

de sódio nos animais intoxicados com 7,0 mg/kg deste agente tóxico, porém, 

possivelmente pela presença de interferentes, o método não se mostrou adequado para 

identificação de fluoracetato de sódio em animais que receberam extrato de 

Mascagnia rigida. 

 A partir do conjunto de dados obtidos neste presente estudo, parece provável, ser o 

fluoracetato de sódio, ou algum derivado fluorado com mecanismo de ação tóxica 

similar, o responsável pelos sinais clínicos e anatomopatológicos presentes nos 

animais intoxicados pelo extrato da Mascagnia rigida.  
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