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INTOXICAÇÃO POR ALDICARB (CHUMBINHO)
UM UM FELINO – RELATO DE CASO
(Aldicarb(chumbinho) poisoning in a feline - Case report)
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ABSTRACT
Aldicarb its a carbamate popularly known as “chumbinho” a pesticide very popular in
Brazil, although his use is illegal because of your high toxicity. The poisoning by aldicarb
in dogs and cats can be criminal or accidental, being an emergency in Veterinary Medicine.
This study is a report of a clinic case of an accidental poisoning by aldicarb in a cat, that
dies two days after ingestion. The necropsy was made and the main finding was a
hemorrhagic catarrhal gastroenteritis with tiny gray granules,compatibles with carbamate.
The diagnosis was made based on the history and necropsy findings that suggests that the
cause of death was a respiratory failure.
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INTRODUÇÃO
O aldicarb, um carbamato de alta
toxicidade, que é vendido de forma
clandestina e usado ilegalmente como
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raticida doméstico (Xavier et al., 2007).
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patologia para realização da necropsia.
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hemorragia do miocárdio. Enquanto, o

muscarínicos,

pulmão se apresentava com edema

congestão e degeneração hidrópica,

agudo, congestão e hemorragia

principalmente, em pulmões e fígado

pulmonar, além da presença de

(Calazans; Porto, 2015) resultados que

atelectasia e enfisema em focos.

estão de acordo com os encontrados no

No fígado, existia uma acentuada
dilatação e congestão dos sinusóides
hepáticos, ocorrendo áreas de necrose e
degeneração hidrópica moderada dos
hepatócitos e colestase intra e extrahepática.Ademais, havia múltiplas áreas
de infarto renal com extensa produção
fibrótica. Nefrite subaguda intersticial e
adjacente às áreas de infarto. Intensa
degeneração cortical e cortico-medular
renal

com

áreas
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catarral
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material necro-hemorrágico na luz onde
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e
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pequenas,
cor
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respiratórios (Jericó

de
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et

al.,

2015).

Assim, a necropsia sugeriu que a causa
mortis foi por insuficiência respiratória
por suspeita de intoxicação exógena por
aldicarb.A confirmação da suspeita é
através

do

qualitativo

exame

do

toxicológico

conteúdo

estomacal.

Segundo Jericó (2015), a cromatografia

e

edema

da

mucosa

gastrointestinal. Focos de necrose e
hemorragia. Foi observado congestão
plurivisceral e inexistência de sinais de

O Aldicarb exerce sua toxicidade por
meio da inibição da atividade da

consequentemente,

(carbamilação)
da

de

aldicarb.

Entretanto,

não

foi

realizada neste exame no presente
trabalho.

CONCLUSÃO
Concluímos que o histórico, sinais
clínicos e achados de necropsia sugerem
que a causa mortis do animal foi
insuficiência

respiratória

devido

à

intoxicação por chumbinho. Porém, a

traumatismo no cadáver.

acetilcolinesterase

método capaz de identificar a presença

prata,

compatíveis com chumbinho. Moderada
congestão

edema,

em camada delgada ou gasosa é um

hemorragia.
Havia

causando

e,

confirmação do diagnóstico somente é
possível

por

meio

do

exame

toxicológico.

estimulação

excessiva dos receptores nicotínicos e
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