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Resumo
Relata-se um quadro de intoxicação por inibidor de acetilcolinesterase em uma família de gatos que cursou com 
paralisia motora e atrofia muscular. O período de evolução do quadro clínico foi de, aproximadamente, dez dias. 
Ao exame clínico o quadro variou de paresia a paralisia dos membros torácicos e pélvicos, bem como, fraqueza 
nos membros torácicos e atrofia muscular, marcadamente nos membros pélvicos. Os animais foram submetidos 
à fisioterapia e à suplementação de vitaminas do complexo B. Os animais se recuperaram e voltaram a se locomo-
ver. O comprometimento da musculatura esquelética contribui para a morbidade nessas intoxicações mostrando 
a necessidade de uma anamnese precisa nos casos de intoxicação para um correto diagnóstico e tratamento.
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Abstract
It is reported cases of poisoning by inhibitor of acetylcholinesterase in a family of cats who presented motor 
paralysis and muscular atrophy. The period of the clinical evolution was approximately ten days. In the cli-
nical examination there was variation from paresis to paralysis of fore and hind limbs, as well as weakness 
in the thoracic limb and muscle atrophy, markedly in the hind limbs. The animals were undergoing physio-
therapy and supplementation of vitamin of complex B. The animals recovered and returned to locomover. O 
impairment of skeletal muscle contributes to morbidity in these poisonings, which requires a detailed history 
in order to reach the correct diagnosis and treatment. 
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Introdução e Revisão de Literatura
Os inibidores de colinesterase inibem as enzimas 

acetilcolinesterase (AChE) plasmática e eritrocitária, 
causando elevação nos níveis de acetilcolina, o que 
leva a uma síndrome colinérgica aguda, com o surgi-
mento de sinais e sintomas muscarínicos, nicotínicos 

e no Sistema Nervoso Central (SNC) (1). Os organo-
fosforados são considerados inibidores irreversíveis 
da acetilcolinesterase, enquanto os carbamatos são 
inibidores reversíveis. Estes compostos são as princi-
pais substâncias inibidoras de colinesterases envolvi-
das nos casos de intoxicação em animais.

A inativação da neurotoxicoesterase pelos orga-
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nofosforados pode ocasionar um quadro de neu-
ropatia periférica por ação neurotóxica tardia (2), 
prevalentemente 15 dias após a intoxicação aguda 
inicial. Em humanos, o quadro clínico é caracteriza-
do principalmente por déficit motor distal nos mem-
bros inferiores associado a sintomas sensitivos (3). A 
síndrome intermediária corresponde à segunda fase 
da neuropatia tardia e ocorre devido à paralisia fun-
cional seguida de necrose da placa motora em huma-
nos (4).  Em cães, Hooper (5) relata que a síndrome 
intermediária que ocorre na intoxicação por organo-
fosforados pode apresentar-se como uma paralisia 
após a crise colinérgica aguda, havendo fraqueza 
muscular predominantemente nos membros torá-
cicos e pescoço e morte por depressão respiratória 
associada. Essa síndrome pode ocorrer 24 a 72 horas 
após a síndrome aguda (6). Uma terceira fase é rela-
tada por Pittman sendo caracterizada por anorexia, 
letargia, paresia dos membros pélvicos, hiperestesia 
e ventroflexão cervical em gatos, ocorrendo de uma a 
quatro semanas após a exposição inicial (7). 

Cães intoxicados com carbamatos apresentam ma-
nifestações clínicas quando 50% ou mais da reserva de 
AChE é inibida (8). As manifestações clínicas relaciona-
das ao sistema muscular na intoxicação por carbama-
tos são caracterizadas por fasciculações musculares, 
fraqueza, ausência de reflexos, marcha incoordenada e 
paralisia muscular motora (9). A neuropatia tardia e a 
fase intermediária são alterações menos frequentemen-
te descritas nos casos de intoxicação por carbamatos (8).

O objetivo desse trabalho é relatar um quadro de 
neuropatia motora por inibidor de acetilcolinestera-
se em uma família de gatos que cursou com parali-
sia motora e atrofia muscular.

Relato de Caso

Foram atendidos no Hospital Veterinário do 
Centro de Saúde e Tecnologia Rural (CSTR) da 
Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) 
campus de Patos, quatro gatos, a progenitora e três 
filhotes, apresentando fraqueza nos membros pél-
vicos e torácicos que, segundo o proprietário, havia 
surgido há aproximadamente dez dias (figura 1). 
Foi relatado que no ambiente onde os animais vi-
viam havia sido utilizado um “veneno granulado” 
para extermínio de ratos, porém o tutor dos animais 
não soube informar o nome deste. Além disso, foi 
observado que a progenitora trouxe carne para os 

filhotes. Foi informado que os sinais clínicos come-
çaram a surgir após dois dias do episódio relatado.

Figura 1 - Da esquerda para a direita, progenitora e filhotes com 
quadro clínico variando de paresia à paralisia motora.

 Quanto à evolução clínica, relatou-se que o qua-
dro instalou-se de forma gradual em cada indivíduo 
até que todos estivessem afetados. Inicialmente, os 
animais apresentaram um andar cambaleante, segui-
do de “andar de foca” e, posteriormente, paresia à pa-
ralisia dos membros pélvicos seguido dos torácicos, 
sendo que o período de evolução foi de, aproximada-
mente, dez dias. A intensidade do quadro clínico foi 
inversamente proporcional à velocidade de apareci-
mento dos sintomas. Durante este período os animais 
foram medicados com polivitamínico e antitóxico.

Ao exame clínico observou-se que os animais es-
tavam ativos e os parâmetros fisiológicos estavam 
dentro do padrão de normalidade. Foi realizado 
hemograma, porém neste não foram observadas al-
terações. O quadro neurológico variou de paresia 
a paralisia dos membros torácicos e pélvicos (figu-
ra 2), bem como fraqueza nos membros torácicos e 
atrofia muscular, marcadamente nos músculos qua-
dríceps e bíceps femural e gastrocnêmio. A sensibi-
lidade dolorosa superficial e profunda manteve-se 
presente nos membros, porém os reflexos estavam 
diminuídos a ausentes. De acordo com o quadro clí-
nico apresentado pelos animais, bem como o histó-
rico de exposição a veneno de rato e ingestão de ali-
mento de origem desconhecida, o qual poderia ter 
sido envenenado, foi estabelecido um diagnóstico 
presuntivo de síndrome neuromotora por inibidor 
de acetilcolinesterase.
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A B
Figura 2 - Felinos com paralisia devido à intoxicação por inibidor de acetilcolinesterase. [A] Tetraplegia. [B] Paraparesia dos membros 
pélvicos, notar atrofia muscular de região pélvica.

 Os animais ficaram internados no Hospital 
Veterinário e foram submetidos à fisioterapia, 
com movimentos passivos de extensão e flexão 
dos membros pélvicos e torácicos, três vezes ao 
dia, em um período que variou de 15 a 45 dias 
dependendo da gravidade do caso. Além disso, 

receberam suplementação de vitamina do com-
plexo B, a cada 12 horas durante 5 dias. Os ani-
mais se recuperaram e voltaram a se locomover 
normalmente, sendo que a velocidade da recupe-
ração foi inversamente proporcional à gravidade 
do quadro clínico (figura 3).

Figura 3 - Animais se recuperando de neuropatia motora pós intoxicação por inibidor de acetilcolinesterase após um período de 15, 21 e 
45 dias de fisioterapia (da esquerda para a direita, respectivamente)..

Discussão

A principal queixa do proprietário ao trazer os 
animais ao Hospital Veterinário foi a fraqueza mus-
cular nos membros. Devido ao histórico de paresia e 
parasilia em quatro animais, sinais que começaram a 

surgir dois dias após a exposição dos mesmos a vene-
no de rato e carne de origem desconhecida, e à evolu-
ção clínica em um período de dez dias, suspeitou-se 
de intoxicação por inibidor de acetilcolinesterase. A 
intoxicação por essas substâncias são caracterizadas 
por disfunções na placa motora e os principais diag-
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nósticos diferenciais são o botulismo e a miastenia 
grave (10), porém no botulismo geralmente há pa-
ralisia da musculatura craniana e do nervo facial as-
sociada à disfagia (11), sinais clínicos que não foram 
observados nos casos relatados. A miastenia grave é 
uma doença rara em gatos, sendo a ventroflexão do 
pescoço um sintoma específico nestes animais (11), o 
que não foi verificado no presente relato.

Os principais sinais clínicos envolvidos nas neu-
ropatias por déficits em nervos motores são tetrapa-
resia, tetraplegia, reflexos espinhais e tônus muscu-
lar ausentes ou reduzidos. Uma rápida progressão 
para atrofia muscular pode ser um forte indicador 
de anormalidade no sistema neuro-motor inferior 
(11). No caso da intoxicação por carbamatos e or-
ganofosforados a estimulação nicotínica leva a uma 
estimulação neuromuscular com tremores e tetania 
seguida por fraqueza e paralisia (12), sinais obser-
vados nos casos em questão. Ventroflexão, parapa-
resia, hiperestesia generalizada e pupilas dilatadas 
foram sinais clínicos relatados em um gato tratado 
com clorpirifós (11). Karen et al. (13) mostraram que 
a administração dos pesticidas organofosforados 
em ratos reduziu o conteúdo de catecolaminas e 
a atividade motora nos animais. Norsworthy et al. 
(14) afirmam que com o uso de organofosforados 
existe a possibilidade dos sinais surgirem depois de 
vários dias de exposição, sendo comum paralisia de 
membros pélvicos em intoxicações crônicas. Alguns 
carbamatos podem causar intoxicações graves, não 
diferenciadas clinicamente dos organofosforados, 
como é o caso do Aldicarb (4). Assim, não foi pos-
sível determinar com exatidão a substância incrimi-
nada nos quadros clínicos relatados.

Segundo Wexler (15), nenhum efeito crônico tem 
sido atribuído à exposição ao aldicarb em animais, 
porém não se pode deixar de se suspeitar de intoxica-
ção por carbamato nos gatos acometidos, pois a rea-
tivação espontânea da colinesterase em caso de into-
xicação por carbamato é muito lenta em gatos jovens 
e inexistente em gatos idosos (8). Esse fato deve-se, 
provavelmente, aos animais jovens possuírem um 
metabolismo imaturo e os idosos possuírem reações 
metabólicas prejudicadas devido à senilidade (16).

O achado clínico de atrofia muscular nos animais 
relatados está associado apenas à intoxicação por or-
ganofosforados (3), concordando com Freitas et al. (17) 
que relataram um caso de intoxicação por triclorfon 
em humano que cursou com fraqueza muscular distal, 
com amiotrofia nas extremidades dos membros. Além 
disso, apesar de a inibição da colinesterase por orga-

nofosforados ser irreversível, animais que apresentam 
síndrome intermediária respondem bem ao tratamen-
to de suporte, sendo que o prognóstico depende da 
dose e do tempo de exposição ao pesticida (6).

A localização exata da neuropatia só poderia ser 
determinada a partir de exames eletrodiagnósticos 
(10), porém no presente relato não foi possível rea-
lizar esse tipo de exame. A concentração sérica da 
enzima acetilcolinesterase também seria importante 
para o diagnóstico definitivo (11). Segundo Faissler 
et al. (11) a eletrofisiologia e a biopsia de nervos e/
ou músculos são as mais importantes investigações 
para confirmar o diagnóstico de neuropatias. 

Foi realizado tratamento com vitaminas do com-
plexo B devido a seu poder antioxidante e neuro-
protetor (18). A terapia preconizada nos casos de 
intoxicação por inibidores de acetilcolinesterase é 
baseada na administração de Pralidoxima na dose 
de 20mg/kg por via intravenosa, a cada 12 horas, e 
atropina na dose de 0,2 mg/kg, também por via in-
travenosa para os sintomas muscarínicos. Porém es-
tes tratamentos são realizados nos estágios iniciais 
da intoxicação (dentro de 24 horas, por no mínimo 
dois dias) auxiliando na reativação da acetilcolines-
terase (12). Os sinais clínicos induzidos por supe-
restimulação dos receptores musculares nicotínicos 
podem ser tratados com difenidramina na dose de 1 
a 4 mg/kg, por via oral, a cada oito horas (11). 

No presente relato os animais se recuperaram 
após a fisioterapia mostrando que se tratava de uma 
inibição reversível da colinesterase o qual está mais 
comumente associada a casos de intoxicação por 
carbamatos quando comparada à intoxicação por 
organofosforados.

O quadro de neuropatia relatado ocorreu, pro-
vavelmente, devido à ausência de tratamento 
emergencial preconizado nos casos de intoxicação 
por organofosforados e carbamatos. Além disso, 
acredita-se que a dose de ingestão do veneno tenha 
sido baixa pela ausência dos sinais clínicos agudos 
característicos do envenenamento por inibidor de 
acetilcolinesterase, ocorrendo assim acúmulo de 
acetilcolina na fenda sináptica, responsável pela hi-
perestimulação colinérgica e sinais clínicos (4).

Considerações Finais

Embora o comprometimento do sistema muscu-
lar esquelético e nervoso em intoxicações por ini-
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bidores de acetilcolinesterase seja conhecido, pou-
ca importância se dá a este fato, já que na maioria 
dos casos de intoxicação os animais são tratados 
de forma emergencial, além de a avaliação clínica 
não incluir protocolos de miotoxicidade. Porém, o 
comprometimento da musculatura esquelética con-
tribui para a morbidade nessas intoxicações, sendo 
necessária uma anamnese detalhada para que se 
chegue ao diagnóstico e tratamento adequados.
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