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Resumo: A intoxicação por ingestão de paracetamol em felinos ocorre devido à deficiência no seu 
metabolismo. Relata-se um caso de intoxicação por 250 mg (147 mg/kg) de paracetamol em um felino, 
fêmea, com três meses de idade apresentando dispneia, cianose, estado mental deprimido e hipotermia. O 
diagnóstico foi realizado por meio da apresentação clínica e histórico de ingestão acidental com início de 
cuidados de suporte e terapia antidotal, sendo observada melhora completa do quadro após 48 horas.
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ACETAMINOPHEN INTOXICATION IN A FELINE- Case Report

Abstract: Poisoning by ingestion of paracetamol in felines occurs due to deficiency in their metabolism. 
A case of poisoning by 250 mg of acetaminophen in a three-month-old female feline with dyspnea, 
cyanosis, depressed mental state, and hypothermia is reported. The diagnosis was made through clinical 
presentation and history of accidental ingestion with the beginning of supportive care and antidotal 
therapy, and a complete improvement was observed after 48 hours.
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Introdução
A intoxicação por uso de anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs) comumente ocorre pela 

ingestão acidental, administração do proprietário sem orientação do médico veterinário, em doses 
superiores àquelas recomendadas ou pela prescrição de profissional desinformado (Sakate et al., 2017). 
Dentre esses AINEs o paracetamol (acetaminofen) está frequentemente envolvido na intoxicação de 
gatos, uma vez que esses são menos eficientes no metabolismo desse medicamento devido à deficiência 
de glicuronidação e a capacidade limitada na via de sulfatação (Dorigon et al., 2013). 

O principal efeito em gatos é a lesão eritrocitária devido sua maior sensibilidade à oxidação dos 
eritrócitos que converte hemoglobina em metahemoglobina e leva a formação de corpúsculos de Heinz 
resultando em anemia hemolítica (Dorigon et al., 2013),  podendo desenvolver sinais de toxicidade em 
doses de 50-100 mg/kg e causar acometimento hepático em doses muito elevadas, o que leva ao 
surgimento de sinais clínicos como depressão, êmese, hipotermia, angustia respiratória, cianose, edema 
de face, hemólise, anemia e icterícia (Cortinovis et al., 2014).

O diagnóstico de intoxicação é feito por meio do histórico e sinais clínicos do animal, associado a 
alterações em exames laboratoriais, como presença de metahemoglobina e corpúsculo de Heinz no 
hemograma, aumento na concentração sérica das enzimas hepáticas e presença de hemoglobinúria, 
proteinúria e bilirrubinúria (Bates, 2013).

O tratamento busca garantir a oxigenação adequada, impedindo maior produção de metabólitos 
tóxicos evitando assim danos ao fígado e às hemácias (Bates, 2013), e consiste em cuidados de suporte e 
terapia antidotal específica à base de N-acetilcisteína, ácido ascórbico e cimetidina (Cortinovis et al., 
2014). Com tratamento intensivo e cuidado de suporte adequado, a maioria dos animais se recupera 
completamente (Dorigon et al., 2013).

O objetivo desse trabalho é relatar o caso de um felino intoxicado por paracetamol com completa 
melhora após tratamento.

Relato de caso
Foi atendido no hospital veterinário da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, um felino 

sem raça definida, fêmea, com três meses de idade, não castrada, com queixa principal de ataxia, 
dispneia, icterícia e prostração após a ingestão acidental de meio comprimido de paracetamol de 500mg, 
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equivalente a 147 mg/kg, 14 horas antes da consulta. O tutor relatou que após o ocorrido havia 
administrado apenas água e carvão ativado por via oral ao animal.

 Durante exame físico foi constatada temperatura retal de 37ºC, frequência cardíaca (FC) de 208 
batimentos por minutos (bpm), frequência respiratória de 40 movimentos por minuto, pressão arterial 
(PA) 120 mmHg e glicemia 127 mg/dL. O animal apresentava-se prostrado, com dispneia, cianose, estado 
mental deprimido e urina com coloração amarelo escuro. Foi realizado hemograma e eletrocardiograma 
que não evidenciaram alterações.

Foi realizado suporte com oxigenioterapia, aquecimento corporal para restabelecimento da 
temperatura, administração de N-acetilcisteína (Fluimucil®) na dose de 140 mg/kg in bolus e 140 mg/kg 
diluído em 12 ml/kg de solução fisiológica 0,9% em infusão contínua durante seis horas. Após esse 
período, passou-se para administração via oral a cada seis horas durante 36 horas na dose de 70 mg/kg.  
Além disso, foi feito o uso de vitamina C na dose de 0,4 ml/kg, via oral, a cada seis horas durante 36 
horas, vitaminas do complexo B (Glicopan Pet®) na dose de 0,5 ml/kg via oral, a cada 12 horas, 
cimetidina na dose de 0,10 mg/kg, por via intravenosa, a cada seis horas durante 36 horas, metionina, 
colina, nicotinamida, vitamina B1 e vitamina B6 (Hepatoxan®) na dose de 1 ml diluído em 250 ml de 
solução fisiológica 0,9%. A paciente ficou em observação contínua para avaliação dos parâmetros vitais 
que apresentou variação de PA de 60 mmHg a 140 mmHg e FC de 104 b.p.m. a 176 bpm em um período 
de 48 horas. 

Após melhora do quadro clínico foi prescrito S-adenosilmetionina (SAME) na dosagem de 90mg/ 
kg via oral por três dias a cada 12 horas, seguido por 14 dias a cada 24 horas para prevenção da 
hepatotoxidade por paracetamol.

Discussão
No presente relato a intoxicação por paracetamol decorreu-se por ingestão acidental. Bates (2013) 

relata que essa é a forma mais comum de intoxicação seguida pela administração do proprietário sem 
prescrição de um médico veterinário.

Segundo Pinto (2012), as manifestações clínicas podem surgir em quatro a 12 horas após a 
ingestão de paracetamol, sendo relatadas em doses a partir de 10-14 mg/kg. Os sinais observados são 
cianose progressiva, taquicardia e taquipneia dependendo do grau de metahemoglobina, depressão, 
êmese, diarreia, anorexia, edema facial e dos membros, hematúria, mucosas inicialmente pálidas que se 
tornam  ictéricas, dispneia e fraqueza. O animal em questão ingeriu uma dose equivalente a 147 mg/kg e 
apresentou ataxia, dispneia e prostração pouco tempo após a ingestão da substância evoluindo após 14 
horas para cianose, icterícia, hipotermia e estado mental deprimido.

O diagnóstico pode ser realizado pelo histórico de ingestão e sinais clínicos, associados a 
alterações dos exames hematológicos, como anemia, presença de corpúsculo de Heinz, aumento das 
concentrações séricas de alanina aminotransferase, fosfatase alcalina e aspartato aminotransferase, além 
de urinálise com bilirrubinúria e hemoglobinúria. Também pode ser realizada dosagem dos níveis de 
paracetamol plasmático (Dorigon et al., 2013). No caso relatado o diagnóstico foi concluído pelo 
histórico de ingestão acidental de paracetamol e apresentação clínica da paciente, uma vez que no 
hemograma não foram observadas alterações, possivelmente devido ao curto tempo desde a ingestão 
medicamentosa até a realização do exame. 

Bates (2013) sugere como tratamento para intoxicação por paracetamol o uso da N-acetilcisteína, 
que é o antidoto mais usado, pois reduz a meia vida do paracetamol pela metade em gatos, na dose de 140 
ou 280 mg/kg diluído em 12-25 ml de solução fisiológica em infusão contínua por seis horas seguido de 
70 mg/kg a cada seis horas durante 36 horas, além disso preconiza o uso de ácido ascórbico para redução 
da metahemoglobina na dose de 30-40 mg/kg a cada seis horas durante 36 horas, metionina que atua 
como precursor de glutationa por via oral, azul de metileno que aumenta a conversão de 
metahemoglobina em hemoglobina em casos graves, cimetidina que atua na inibição da via de oxidação e 
SAME  na dose de 90 mg por três dias, a cada 12 horas seguido de 14 dias a cada 24 horas, a fim de 
reduzir a toxicidade hepática. No animal desse relato foi utilizado protocolo de tratamento conforme o 
proposto por Bates (2013), com exceção do uso de azul de metileno. 

O prognóstico depende do tempo decorrido até o início do tratamento, da severidade dos sinais 
clínicos e da dose ingerida, o tempo de recuperação é dose-dependente e pode demorar vários dias 
(Dorigon et al., 2013), podendo a ingestão dessa medicação ser fatal em doses a partir de 250 mg/kg 
(Pinto, 2012). Na paciente relatada iniciou-se o protocolo de tratamento antes do início dos sinais de 
intoxicação mais graves sendo observada melhora completa do quadro clínico após 48 horas de suporte e 
observação. 
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Conclusões
A ingestão de paracetamol por felinos pode ocorreu de maneira acidental. O protocolo terapêutico 

com N-acetilcisteína, vitamina C, cimetidina e SAME foi eficaz para reverter os sinais clínicos 
apresentados pela paciente, levando à completa recuperação clínica. 
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