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Os cumarínicos e a estricnina são 
produtos utilizados no controle de 
roedores. Após exposição aos 
cumarínicos, ocorre uma coagulopatia, 
devido à redução dos fatores de 
coagulação dependentes da vitamina K na 
circulação. Já a estricnina atua 
especificamente a nível medular, 
bloqueando o funcionamento dos 
neurônios inibindo o receptor específico 
de glicina. Após ingestão, estes agentes 
são rapidamente absorvidos no trato 
gastrintestinal podendo ser tóxico.  
Descreve-se o primeiro relato de 
intoxicação por esses agentes em equinos.

Introdução

 
Três éguas entre 4 e 7 anos de idade, raça 
crioula, foram a óbito sem apresentação de 
sinais clínicos, na noite anterior foram 
vistas pastando (Figura 1).

Diante do presente relato às lesões 
anátomo-histopatológicas, como a ruptura 
cecal devido a hipermotilidade intestinal, que é 
característica da estricnina, associado à 
congestão e hemorragia devido aos derivados 
de cumarínicos, juntamente com os exames 
toxicológicos positivos para essas substâncias, 
pode-se confirmar o diagnóstico por estes 
compostos, destacando-se como primeiro 
relato desse tipo de intoxicação em equinos. 

Relato de caso

Resultados 

Considerações Finais

Figura 2: equino, fêmea. A: mucosa ocular cianótica. 
B: cólon ruptura focal.  C: encéfalo congestão difusa 
associada a áreas hemorrágicas. D: encéfalo área 
hemorrágica. obj. 40x.

Figura 1: esquema representando relato de caso.

Na necropsia mucosas orais 
apresentavam-se pálidas com halo cianótico 
e mucosas vulvares, anais e oculares 
cianóticas (Figura 2, A). 
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Nos intestinos grossos, conteúdo fecal no 
ceco com compactação e ruptura da parede 
cecal (Figura 2, B). Na microscopia, os 
encéfalos, os pulmões e rins 
apresentavam-se congestos e os encéfalos 
com algumas áreas hemorrágicas (Figura 2, 
C, D).
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