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RESUMO  

Introdução: A Intoxicação consiste na ocorrência de efeitos sintomáticos a uma 

substância tóxica, que já pode estar presente no organismo dos

 animais naturalmente, como a ureia ou se encontra no ambiente externo 

cotidianamente, como certos medicamentos, plantas tóxicas ou determinados tipos de 

alimentos. Objetivos:  O  estudo  teve  como  foco  principal  investigar  a  ocorrência  e  reunir 

informações  a  respeito  da  intoxicação  endógena  e  da  intoxicação  exógena, diferenciando-

as  em  suas  principais  características  e,  assim,  nesse  âmbito, promover um alerta maior 

sobre os riscos de intoxicação dos cães e gatos aos tutores e estimular o maior 

desenvolvimento de conhecimentos para os médicos veterinários. 

Resultados: A intoxicação pode ser endógena, ou seja, aquelas que ocorrem devido a 

presença de níveis anormais de substâncias tóxicas no corpo naturalmente e necessárias ao 

desenvolvimento adequado dos sistemas, ou pode ser exógena, uma classificação da 

intoxicação que ocorre quando o organismo entra em contato com substâncias tóxicas 

presentes no meio em que ele vive. Intoxicações endógenas podem acontecer, entre outros 

casos, quando níveis de ureia se encontram altos no sangue, ocasionando casos de uremia. 

Pacientes com insuficiência renal prévia, se estiverem utilizando medicamentos 

antiflamatórios não- esteróides, diminuem a síntese de prostaglandinas, responsáveis pela 

manutenção dos níveis adequados de ureia no sangue. Já as intoxicações exógenas podem 

ocorrer quando o animal entra em contato com fármacos humanos, alimentos, como cebola, 

uva, café, chocolate, e plantas tóxicas. 

Reflexões finais: No contexto de saúde animal, é imprescindível que se tenha 

conhecimento ampliado a respeito dos dois tipos de intoxicação, uma vez que, quando ocorre 

a entrada urgente dos animais nas clínicas veterinárias, um diagnóstico rápido é necessário 
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e por isso, deve-se levar em consideração não só a ingestão de quaisquer alimentos ou 

produtos no contexto da intoxicação exógena, mas também, os índices das substâncias 

presentes no organismo dos pacientes, possíveis de se avaliar através de exames 

laboratoriais, considerando-se, assim, também, a intoxicação exógena. 
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