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RESUMO  

Introdução: Hodiernamente, tornou-se comum o hábito da automedicação, não só 

entre os humanos, mas também nos animais domésticos. Nesse contexto, além da ocorrência 

de outros fatores, como a imprudência com os medicamentos, deixando- os entrarem em 

contato com os animais, percebe-se um aumento de intoxicações dos cães e gatos por 

fármacos. 

Objetivos: O objetivo do estudo foi reunir informações a respeito da ocorrência e dos 

fármacos que podem causar intoxicações e, assim, divulgar os conhecimentos adquiridos, na 

perspectiva de minimizar ou, até mesmo, impedir a ocorrência da patogenia em questão. 

Resultados: A incidência da intoxicação por remédios humanos cresce cotidianamente 

e é bastante ocorrente no Brasil. A patogenia apresenta como principais sintomas salivação 

excessiva, diarreia, vômitos, sono profundo e exagerado, andar cambaleante, tremores, crises 

convulsivas e pode ser causada principalmente   pelo   diclofenaco   e   pelo   paracetamol.   

O   diclofenaco   é   um antiinflamatório de uso recorrente nos seres humanos e de grande 

potencial de eficiência, mas nos cães e gatos forma lesões na mucosa gástrica e, assim, só 

pode ser administrado sob a forma de colírio ou de pomadas, sob prescrição médica 

veterinária. Já o paracetamol é um analgésico e antipirético com ação antiinflamatória e 

quando fornecido aos gatos converte-se em substâncias tóxicas no fígado que ocasionam 

vômitos, mucosas pálidas, depressão, coma, e até óbito e, é parcialmente tóxico aos cães e 

causa apenas vômitos, prostração e alterações hepáticas. 

Reflexões finais: Diante dos entendimentos que se têm a respeito da intoxicação 

canina e felina por medicamentos, é imprescindível que os profissionais da saúde animal 

divulguem a patogenia aos tutores, já que, muitas vezes, devido a falta de conhecimentos 

adequados, os fármacos são deixados em locais onde os animais conseguem ter acesso e, 

assim, se intoxicam pela ingestão, podendo, até mesmo, virem à óbito. Além disso, é 
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necessário, também, promover o fim dos processos de automedicação, uma vez que, 

dosagens inadequadas também são maléficas à saúde dos animais. 
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