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Resumo: Cumarínicos são produtos utilizados como rodenticidas que ao serem ingeridos por animais 
causam inibição da síntese hepática de fatores de coagulação dependentes da Vitamina K1, como 
a da protrombina (fator II) e os fatores VII, IX e X. Os sinais clínicos mais frequentes incluem: 
hemorragias, hematoma, melena, hemotórax, hifema, epistaxe, hemoptise, hematúria e hematêmese. O 
objetivo desse trabalho é relatar um caso de intoxicação por cumarínico em uma cadela de 1 ano de idade, 
que apresentou hematêmese e melena dois dias após sua tutora distribuir iscas de rodenticidas pela casa. 
O animal apresentou hiperemia conjuntival, blefarite, pele hiperêmica, dor abdominal, edema de vulva, 
linfadenomegalia, quemose labial, hematêmese e melena. Nos exames laboratoriais observou-se elevação 
da atividade de enzimas hepáticas e aumento dos tempos de coagulação (TP e TTPa). Após instituir 
terapia com reversor K1 (fitomenadiona) e transfusão de plasma fresco o animal apresentou melhora. 
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COUMARIN INTOXICATION IN A BITCH - CASE REPORT

Abstract: Coumarins are products used as rodenticides which when ingested by animals cause inhibition 
of hepatic synthesis of Vitamin K1-dependent coagulation factors such as prothrombin (factor II) and 
factors VII, IX and X. The most common clinical signs include: haemorrhages, hematoma, melena, 
hemothorax, hyphema, epistaxis, hemoptysis, hematuria and hematemesis. The aim of this paper is to 
report a case of coumarin poisoning in a 1 year old female dog, who presented hematemesis and melena 
two days after her guardian distributed rodenticide baits throughout the house. The animal presented 
conjunctival hyperemia, blepharitis, hyperemic skin, abdominal pain, vulva edema, lymphadenomegaly, 
lip chemosis, hematemesis and melena. Laboratory tests showed increased liver enzyme activity and 
increased clotting times (TP and aPTT). After instituting therapy with K1 reverser (phytomenadione) and 
fresh plasma transfusion, the animal showed improvement.
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Introdução
Os cumarínicos são produtos utilizados como rodenticidas de fácil obtenção e distribuição. 

Possuem ação anticoagulante e são divididos em dois grupos: os de primeira e segunda geração. Essas 
substâncias não possuem ação direta sobre a protrombina circulante presente na corrente sanguínea, eles 
atuam in vivo depois de um período de latência de 24 a 48 horas, apresentando primeiramente lesões 
hemorrágicas, que podem se manifestar por todo organismo, mas que a princípio se iniciam pelo tecido 
subcutâneo e pelas cavidades orgânicas (Maroni et al., 2000).

Essas drogas anticoagulantes inibem a síntese hepática de fatores dependentes da Vitamina K1, 
como a protrombina (fator II) e os fatores VII, IX e X. O efeito antiprotrombina é a base para os sinais 
clínicos, sendo que seu tempo prolongado é em decorrência de dose tóxica e geralmente atinge seu pico 
dentro de 36 a 72 horas (Black, 2001). Elas também agem reduzindo a capacidade de agregação 
plaquetária, mesmo que nas intoxicações não se observem diminuição do número de plaquetas/cm³ no 
sangue. Também há relatos de fragilidade capilar em animais intoxicados (Sakate, 2002).

De acordo com Pires (2005) os sinais clínicos podem variar de acordo com a quantidade de 
rodenticida ingerida e a frequência dessa ingestão. Incluem como principais: hemorragia, hematoma, 
melena, hemotórax, hifema, epistaxe, hemoptise, hematúria e hematêmese. Pode-se observar sinais 
secundários à hemorragia como fraqueza, ataxia, cólica e dispneia. Os animais podem apresentar andar 
cambaleante, articulações tumefeitas, moles e dolorosas, arritmias e icterícia. O diagnóstico presuntivo é 
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baseado no histórico de exposição, sinais clínicos, tempo de protrombina prolongado e a resposta ao 
tratamento com a Vitamina K1 (Gfeller & Messonnier, 2006).

Segundo Ettinger & Feldman (1997) as alterações laboratoriais de animais intoxicados por 
cumarínicos incluem: aumento do tempo de coagulação, aumento do tempo de sangria, aumento do tempo 
de protrombina ativada, aumento de tromboplastina parcial ativada, hematócrito baixo, hipoproteinemia e 
detecção dos compostos anticoagulantes no plasma, sangue, fígado, vômito e fezes (o composto pode ser 
detectado na urina durante 5 dias, após ingestão). 

O tratamento deve ser instituído rapidamente para que o prognóstico seja favorável. Animais que 
ingeriram o veneno até 6 horas devem ser induzidos à êmese e lavagem gástrica. O carvão ativado é útil 
em ingestões recentes, por via oral, 1 grama/5ml a cada 6 horas, durante 3 dias. Deve-se administrar a 
Vitamina K1 (fitomenadiona) por via subcutânea na dose de ataque (5mg/kg) a cada 12 horas, nas 
primeiras 48 horas. Após esse período, administrar de 1,5 a 2,5mg/kg por via oral ou subcutânea a cada 
12 horas, por no mínimo 14 dias, a menos que se tenha certeza que os anticoagulantes eram de curta ação 
(Pires, 2005). Alguns pacientes podem necessitar de transfusões de sangue e plasma, oxigenioterapia e 
outras medidas de suporte (Ettinger & Feldman, 1997). O presente trabalho tem por objetivo relatar um 
caso de intoxicação por cumarínico em uma cadela de 1 ano de idade, no qual foi possível observar a 
melhora clínica e laboratorial do animal após o tratamento.

Relato de caso
Foi atendido no Hospital Veterinário da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) 

um canino, fêmea, Lhasa Apso, com 1 ano de idade, não castrada, com histórico de êmese com estrias 
de sangue e melena há 1 dia. O animal também apresentava hiporexia, hipodipsia e oligúria. Tutora 
relatou que havia colocado rodenticidas pela casa há 2 dias. Ao exame físico, o animal apresentava 
temperatura retal 36,6 °C, tempo de preenchimento capilar de 3 segundos, desidratação de 7%, 
frequência cardíaca de 180 bpm, frequência respiratória de 30 mpm, pulso arterial normal, mucosas 
congestas, estado nutricional normal, nível de consciência alerta, sem presença de ectoparasitas e 
comportamento dócil. Foi observada hiperemia conjuntival, blefarite, pele hiperêmica, dor abdominal, 
edema de vulva, linfadenomegalia e edema labial.

Foram solicitados análise hematológica, dosagens séricas de ALT, FA, albumina, creatinina, 
proteínas totais e coagulograma. Foi evidenciado no hemograma eritrocitose com volume globular de 
63,1% (ref 37 a 55) e trombocitose de 575.000 plaquetas (ref 200.000 a 500.000). Em relação aos 
exames bioquímicos, foi observado aumento da atividade sérica de FA (250,9 UI/L, ref.: 20 a 159 UI/L) 
e ALT (496,7 UI/L, ref.: 21 a 86 UI/L). No coagulograma o tempo de tromboplastina parcial ativada 
(TTPa) foi de 48,69 segundos (ref.: 9 a 11 segundos), tempo de protrombina (TP) de 91,53 segundos 
(ref.: 6,4 a 7,4 segundos) e fibrinogênio 250 mg/dL (ref.: 100 a 400 mg/dL). Solicitou-se também 
ultrassom abdominal, no qual constatou-se alterações hepáticas sugestivas de hepatopatia aguda e início 
de gastrite. 

Inicialmente o paciente estava hipotenso (PA: 60 mmHg). Foi realizada a prova de carga 
(10ml/kg em 3 minutos) e o animal permaneceu com hipotensão, portanto, foi administrada efedrina na 
dose de 0,025 mL/kg, IV. Após isso, o animal manteve a PA na média de 100 mmHg. Realizou-se 
também transfusão de 60 mL de plasma fresco (10 mL/kg). O mesmo foi mantido em observação e na 
fluidoterapia com Ringer Lactato, com as seguintes medicações: fitomenadiona (K1) na dose de 3 mg/kg 
a cada 8 horas, por via subcutânea; omeprazol na dose de 1 mg/kg a cada 24 horas, por via endovenosa; 
ondansetrona na dose de 0,5 mg/kg a cada 12 horas, por via endovenosa; prometazina na dose de 1 
mg/kg a cada 24 horas, por via endovenosa; sucralfato 1 grama/animal a cada 6 horas, por via oral; 
Vitamina C 2 mL/animal a cada 12 horas, por via oral e carvão ativado 1 grama/5mL a cada 6 horas, por 
via oral.

O animal retornou após 3 dias com ausência de hematêmese, fezes consistentes e sem presença 
de sangue. Foram solicitados novos exames de acompanhamento e evolução do tratamento. Não foram 
observadas alterações em hemograma, a atividade sérica de FA e ALT, com valores respectivamente de 
166,8 UI/L e 232,5 UI/L. No coagulograma observou-se TTPa de 14,6 segundos (ref.: 9 a 11 segundos), 
TP 7,0 segundos (ref.: 6,4 a 7,4 segundos) e fibrinogênio de 108,9 (ref.: 100 a 400 mg/dL). 

Foi receitada Vitamina K por via oral na dose de 2 mg/kg a cada 12 horas, durante 14 dias, 
sucralfato 1 grama/animal a cada 8 horas, durante 10 dias; omeprazol na dose de 1 mg/kg a cada 24 
horas, durante 10 dias e silimarina na dose de 30 mg/kg a cada 24 horas, durante 30 dias. Foi orientado à 
tutora a realização semestral de exames devido a uma possível sequela renal e/ou hepática. 
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Discussão
De acordo com Maroni et al. (2000) os cumarínicos são facilmente obtidos e seu uso discriminado 

pode levar a sérias consequências. Nesse relato, a tutora esclareceu que havia distribuído as iscas de 
rodenticidas 2 dias antes de levar o animal ao hospital, corroborando dados da literatura que ressaltam 
que geralmente o animal apresenta os primeiros sinais clínicos 24 a 48 horas após entrar em contato com 
a substância (Maroni et al., 2000). O animal apresentou hiperemia conjuntival, blefarite, dor abdominal, 
edema de vulva, quemose labial, hematêmese e melena; sinais clínicos que corroboram com os descritos 
por Pires (2005) em que os mesmos podem variar de acordo com a quantidade e a frequência em que o 
paciente ingeriu de rodenticida. Como observado, apesar de poderem ocorrer lesões hemorrágicas por 
todo o corpo, a predileção inicia-se pelo tecido subcutâneo e cavidades orgânicas (Maroni et al., 2000). 

Segundo Gfeller & Messonnier (2006), o diagnóstico presuntivo deve ser baseado na história 
clínica, sinais clínicos, tempo de protrombina e na resposta ao tratamento com a Vitamina K1, como 
realizado no presente relato. Levando em consideração as informações da tutora, os sinais clínicos do 
paciente, o TP elevado e a resposta frente a administração da K1, concluiu-se que o animal estava com 
intoxicação por cumarínicos.

As alterações mais frequentemente descritas em animais com intoxicação por rodenticidas incluem 
aumento do tempo de coagulação, (TP e TTPa), hematócrito baixo e hipoproteinemia (Ettinger & 
Feldman, 1997). Foi possível observar o aumento da TP e da TTPa conforme esses autores descreveram, 
contudo não foi evidenciada diminuição de hematócrito ou hipoalbuminemia. Sakate (2002) relata que 
alguns animais não apresentam alteração no número de plaquetas no sangue, fato que foi observado no 
paciente em questão, que apesar de estar com os tempos de coagulação aumentados manteve o número de 
plaquetas dentro dos valores de referência.

O tratamento instituído foi baseado na literatura, com uso do reversor fitomenadiona (K1) na dose 
de ataque de 3 mg/kg a cada 12 horas por via subcutânea, e transfusão de plasma fresco a fim de repor 
fatores de coagulação. Não foi possível a indução do vômito ou lavagem gástrica, visto que já havia se 
passado mais de 6 horas da ingestão das drogas. Conforme descreve Pires (2005), o tratamento com a 
Vitamina K1 deve ser prolongado por 14 dias, pois existem cumarínicos de ação longa.

Conclusões
Conclui-se que a terapia com reversor fitomenadiona (K1) associada à transfusão de plasma 

fresco foi eficaz para reverter as alterações clínicas e distúrbios de coagulação induzidos pela ingestão de 
cumarínico por uma cadela.
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