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RESUMO

Introdução: As  taxas  de  acidentes  envolvendo  animais  têm  se  mostrado
elevadas com o passar dos anos,  observando-se um aumento também dos
números que envolvem intoxicações. Esse trabalho tem como objetivo buscar
os agentes causadores de intoxicações em cães através de busca em literatura
disponível  em  bases  de  dados. Metodologia: O  estudo  trata-se  de  uma
pesquisa bibliográfica realizada nas bases de dados Science Direct, Pubmed,
SciELO  e  Scopus.  Foram incluídos  estudos  que  abordaram as  classes  de
medicamentos  envolvidas  e  as  causas,  no  formato  de  artigos,  teses  e
dissertações, no período de janeiro de 2010 a março de 2020.  Resultados e
Discussão:  Os  casos  de  intoxicação  estão  interligados  à  cultura  da
automedicação familiar. As principais classes envolvidas são anti-inflamatórios
não esteroidais, dentre eles, os principais foram o diclofenaco e o paracetamol.
Dentre os sintomas mais frequentes apresentados pelos animais em casos de
intoxicação,  observou-se  salivação  excessiva,  diarreia,  vômitos  e  sono
profundo. Conclusões: A presença de medicamentos em ambiente doméstico
é um risco em potencial  para que novos episódios de intoxicação ocorram,
sendo,  portanto,  importante considerar  que a  orientação de um profissional
habilitado é crucial no tratamento adequado do animal.
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ABSTRACT

Introduction: The accident rates involving animals have shown to be high over
the years, with an increase in the numbers involving intoxications. The objective
of  this  work  is  to  search  for  the  agents  that  cause  poisoning  in  dogs  by
searching the literature available in the most diverse databases. Methodology:
The study is a bibliographic search carried out in the science direct, pubmed,
scielo and scopus databases. Focus was given to the classes involved, and
causes, in the form of articles, theses and dissertations from January 2010 to
March 2020.  Results  and Discussion: Intoxication  cases are  linked to  the
culture of family self-medication. The main classes involved are non-steroidal
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anti-inflammatory drugs, including diclofenac and paracetamol. Among the main
symptoms presented by animals in cases of intoxication, excessive salivation,
diarrhea, vomiting, deep and exaggerated sleep are observed.  Conclusions:
The presence of the medication in a domestic environment is a potential risk for
new episodes of intoxication to occur, it should be considered that the guidance
of a qualified professional is crucial in the proper treatment of the animal.

Keywords - Toxicity; Drugs; Epidemiology; Domestic Animals
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INTRODUÇÃO

As taxas de acidentes envolvendo animais têm se mostrado elevadas
com o passar dos anos, verificando-se um aumento também dos números que
envolvem intoxicações. Anualmente a quantidade de atendimentos em clínicas
e hospitais veterinários vem aumentando significativamente (MEDEIROS et al,
2009).  Os  animais  domésticos  são  frequentemente  expostos  a  vários
compostos, fármacos, alimentos e objetos com capacidade tóxica, sendo alvos
fáceis de intoxicação, uma vez que muitas dessas substâncias podem provocar
curiosidade  no  animal,  levando  a  possível  ingestão  acidental  de  fármacos
(COSTA JUNIOR et al, 2018). Diante disso, este trabalho teve como objetivo
buscar os agentes causadores de intoxicações, bem como suas consequências
em animais através de busca em literatura disponível em bases de dados.

 
METODOLOGIA

O estudo trata-se de uma pesquisa bibliográfica realizada nas bases de
dados Science Direct, PubMed, SciELO e Scopus. Na busca por artigos foram
empregados  os  seguintes  descritores:  dogs,  intoxications,  drugs,  cats,
domestical animals. Foram incluídos trabalhos que abordavam as classes de
medicamentos envolvidos,  as principais causas, se as intoxicações geraram
óbitos, em formatos de artigos, teses e dissertações no período de janeiro de
2010 a março de 2020.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Durante a pesquisa foram encontrados 35 artigos, dos quais apenas 9
atenderam aos objetivos propostos. Na Tabela 1, observa-se que os casos de
intoxicação  estão  interligados  à  cultura  da  automedicação  familiar,  sendo
também praticada com os animais domésticos. 

O  estudo  de  Dolce  (2014)  apontou  que  entre  os  grupos  de
medicamentos  mais  frequentemente  administrados  em  animais  domésticos
encontraram-se os antimicrobianos, os anti-inflamatórios não esteroide (AINEs)
e esteroides (AIEs), vermífugos, polivitamínicos e poliminerais, antissépticos,
shampoo antifúngico e outros. 

As principais classes envolvidas com casos de intoxicação foram os anti-
inflamatórios  não  esteroides,  dentre  eles  o  diclofenaco  e  o  paracetamol,
seguidos dos fármacos parasiticidas. O aumento de casos para essas classes
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foi  associado  às  enfermidades  com  eles  envolvidas  e  pelo  fato  de  serem
classes de fácil acesso aos proprietários dos animais. Entretanto, é importante
salientar que quando empregados de maneira incorreta, podem acarretar em
prejuízos  irreversíveis  à  saúde  dos  animais  devido  às  suas  diferenças
metabólicas (CONCEIÇÃO; ORTIZ, 2015; DOLCE, 2014). 

Tabela  1:  Estudos  relacionados  a  intoxicações  por  fármacos  em  animais
domésticos.

Fonte: LOPES et al, 2020.

Diversos fármacos de uso cotidiano são capazes de provocar casos de
intoxicações  quando  utilizados  de  forma  inadequada.  O  armazenamento
incorreto e alterações indevidas na via de administração, dose ou tempo de
exposição  são  fatores  que  favorecem  esses  casos  (CONCEIÇÃO;  ORTIZ,
2015). Coimbra et al (2019) em seu estudo menciona que devemos considerar
que o uso de medicamentos humanos em animais é passível de riscos, como
superdosagem,  efeitos  colaterais  e  efeitos  tóxicos,  que  podem resultar  em
morte.  Os  gatos,  por  exemplo,  são  bastante  sensíveis  ao  paracetamol  por
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possuírem  deficiência  na  biotransformação  de  fármacos  na  fase  da
glucuronidação  e  os  cães,  que  a  utilização  de  doses  elevadas  dessa
substância  causa  saturação  das  vias  de  metabolização  e  acumulação  de
metabolitos tóxicos, oriundos de vias metabólicas alternativas. 

Dentre os principais sintomas apresentados pelos animais em casos de
intoxicação,  observa-se  salivação  excessiva,  vômitos,  sono  profundo  e
exagerado, andar cambaleante, tremores e crises convulsivas (FLORES et al.,
2014;  VASCONCELOS  et  al.,  2018;  MAGALHÃES  et  al.,  2015).  Quando
intoxicados especificamente por AINEs, os sintomas são progressivos e podem
causar anorexia, hematêmese, dor abdominal, diarreia, icterícia, distúrbios de
coagulação,  sinais  nervosos,  alterações,  dentre  diversos outros  que  podem
acarretar em danos à qualidade de vida do animal (SANTOS et al, 2017).

  É  importante  que  sejam  disponibilizadas  à  população  informações
acerca  dos  riscos  aos  quais  esses  animais  encontram-se  expostos  com a
administração de medicamentos e substâncias potencialmente  tóxicas,  visto
que a prevenção ainda é a melhor  maneira de reduzir  a  incidência desses
casos  de  intoxicações.  Torna-se  também  relevante  a  capacitação  de
profissionais  da  área  em  relação  a  medidas  de  primeiros  socorros  e  ao
tratamento  adequado para  os  diferentes  casos de intoxicações  em animais
domésticos,  visando  minimizar  os  possíveis  danos  (CONCEIÇÃO;  ORTIZ,
2015).

CONCLUSÕES

Conclui-se que a presença de medicamentos em ambiente doméstico é
um risco em potencial para que novos episódios de intoxicação ocorram, o que
justifica  o  emprego  de  medidas  de  cuidado  no  ambiente  domiciliar  para  a
reversão  desse  quadro.  Vale  ressaltar  também que  a  automedicação  pode
gerar  graves  consequências,  sendo,  por  isso,  importante  considerar  a
orientação de um profissional  habilitado como medida crucial  no tratamento
adequado do animal.
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