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INTRODUÇÃO
A ingestão de cobre em níveis elevados, pode ser tóxica, e nos ovinos, espécie mais suscetível, a intoxicação pode

ser aguda ou crônica (GUPTA, 2018). A primeira, ocorre quando há grande ingestão de cobre em curto período, e a
crônica, decorre do depósito acumulativo de cobre no fígado (TODD, 1969). Isso se deve ao fato de o fígado dessa
espécie apresentar uma grande afinidade pelo elemento, além de uma limitada capacidade de excretá-lo (ORUC et
al., 2009). A intoxicação crônica pode ser considerada primária, quando é causada pela ingestão de alimentos com
níveis de cobre (Cu) muito altos, ou secundária (fitógena), quando o nível de Cu nas pastagens consumidas são
normais, entretanto, com baixos níveis de molibdênio (MÉNDEZ & RIET-CORREA, 2007). A forma metálica é
considerada incomum e ocorre quando há ingestão de material de cobre. O presente estudo tem como objetivo
relatar um caso de intoxicação crônica primária por cobre em um ovino devido a ingestão de fios de cobre.

Apoio:

RELATO DE CASO
Foi encaminhado ao HCV-CAV/UDESC um ovino, 14 meses, Texel, fêmea com histórico de urina acastanhada,

apatia e anorexia. O animal morreu horas após e foi encaminhado para necropsia. Amostras de todos os órgãos
foram coletadas, fixadas em formol tamponado a 10% para avaliação histopatológica. O tecido hepático foi
congelado para dosagem de cobre por espectrometria de absorção atômica com chama (LQ:0,60mg/L).

2 – Ovino, fêmea, Texel, 14 meses com intoxicação crônica por cobre: A: rim: degeneração e necrose tubular (seta) com
cilindros hialinos no lúmen de túbulos (*) Obj. 40x, HE. B: fígado: degeneração de hepatócitos multifocal moderada, além de
pigmento amarelo-acastanhado no citoplasma multifocal acentuado (colestase). Obj.40x, HE.

DISCUSSÃO
A dosagem de cobre no fígado deste ovino equivalente à 1.598mg/kg, foi suficiente para causar intoxicação, pois

considera-se a ingestão diária de 3,5mg/kg do microelemento cobre capaz de causar sinais clínicos na espécie
(RADOSTIS et al., 2010). O ovino deste caso pertencia a raça Texel, que é considerada uma das mais sensíveis à
intoxicação, assim como as raças Oxford, Suffolk e Shropshire (GUPTA, 2018). Segundo Pope (1971), acredita-se que
possa existir relação genética, as quais, influenciam na suscetibilidade à intoxicação por cobre, apesar de não se ter
comprovação. Cabe ressaltar que a forma primária, ou seja, pela ingestão de alimentos contendo altos níveis de
cobre (rações, sal mineral de bovino) e a forma fitógena (secundária) ocorram com maior frequência (GUPTA, 2018),
entretanto deve-se levar em consideração a forma metálica que pode acontecer esporadicamente. A forma fitógena
ocorre após o consumo de pastagens pobres em molibdênio (Trifolium subterraneum) e níveis de Cu normais ou a
ingestão de plantas hepatotóxicas (Senecio spp e Heliotropium europaeumor) que resultam em lesões hepáticas e
leva ao acúmulo do mineral no organismo (MÉNDES & RIET-CORREA, 2007; GUPTA, 2018). Porém, a forma metálica,
considerada forma incomum e rara foi a que ocorreu no presente estudo e pode ser classificada como crônica
primária, uma vez que o microelemento era liberado de maneira constante e de forma lenta (RADOSTIS et al., 2010).
Neste caso, o animal ingeriu grande quantidade de malhas de cobre que estavam espalhadas no campo onde estava
o rebanho, pois o proprietário era responsável por realizar reparação de veículos e por vezes alguns materiais eram
depositados no mesmo campo. Ressalta-se a forma incomum dessa intoxicação que geralmente ocorrem
acidentalmente como no presente estudo. De acordo com Mendez (2001), o limite tolerável de cobre hepático para
a espécie ovina, é de 500mg/kg. No presente estudo, a alta contração encontrada, permitiu estabelecer o
diagnóstico de intoxicação crônica primaria por cobre devido a grande saturação do elemento quando comparado à
um fígado normal.

CONCLUSÃO 

Pode-se concluir neste trabalho, que a forma metálica também é tóxica para ovinos e que neste caso levou ao
quadro hemolítico e hemoglubinúrico. O diagnóstico conclusivo foi obtido pela associação da epidemiologia, sinais

clínicos, alterações anatomopatológicas e pela dosagem do cobre hepático.
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RESULTADOS
O rebanho era composto por 14 fêmeas, dois machos e três cordeiros que permaneciam em piquete de campo

nativo onde o proprietário realizava consertos de trailers, e múltiplos fios de cobre ficavam depositados na
pastagem e não recebiam suplementação mineral. No exame físico observou-se taquicardia, taquipneia, mucosas
pálidas e gemido doloroso à palpação abdominal. Foi instituído tratamento à base de fluidos e diuréticos. Na
necropsia, observou-se fígado difusamente amarelado com padrão lobular moderadamente evidente (Figura 1A),
os rins estavam difusamente enegrecidos (Figura 1B). Evidenciou-se edema subcutâneo em região inguinal e medial
do membro pélvico, em mesentério e perirrenal. No abomaso havia grande quantidade de material esmaltado de 1
a 5mm (fios de cobre) (Figura 1C-D). Na histopatologia havia nefrose hemoglobínica difuso severa (Figura 2A);
degeneração, necrose hepática multifocal moderada e colestase multifocal acentuada (Figura 2B), além de
vacuolização do neurópilo multifocal moderado em substância branca e cinzenta.

Na dosagem de cobre do fígado obteve-se 1.598mg/Kg.
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Figura 1 – Ovino, fêmea, Texel, 14 meses com intoxicação crônica por cobre: A - fígado difusamente amarelado com padrão
lobular moderadamente evidente. B - rim difusamente enegrecido. C – abomaso contendo material esmaltado (fios de
cobre). D – conteúdo drenado do abomaso evidenciando grande quantidade de fios de cobre.
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