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Resumo

Casos de intoxicação por amitraz acabam sendo relativamente comuns em equinos, pelo custo relativamente barato e uso

frequente na espécie bovina. O amitraz é um acaricida, do grupo das formamidinas, sendo indicado para o controle de carrapatos,

mas contraindicado para equinos. Os efeitos observados nos quadros de intoxicação se da pela ação nos receptores α2-

adrenérgicos do sistema nervoso autônomo. Equinos parecem ter menor capacidade de biotransformação da droga, levando a

uma maior sensibilidade, com efeitos intensos e prolongados. Um equino, macho castrado, com sete anos, apresentou sinais de

desconforto abdominal e sedação cerca de 24 horas após ser banhado com Triatox®. O animal foi encaminhado ao Centro

Medico de Cavalos, em Varginha- MG, após 48 horas da aspersão. Ao dar entrada no hospital o animal apresentava-se com sinais

de sedação, desidratação e alças intestinas com gás e conteúdo de consistência firme em cólon maior à palpação retal, FR 60

bpm, FR 32 mrp e hipomotilidade em todos os quadrantes. Foi realizada sondagem nasogástrica e banho com água e sabão.

Iniciou-se então a terapia suporte com fluidoterapia endovenosa e enteral, cálcio, sedacol, vitamina c, escopolamina e dipirona,

omeprazol, ruminol®, leite de magnésio e vaselina liquida. O animal apresentou melhora em menos 12 horas após o início do

tratamento, voltando a defecar, não apresentando mais desconforto e a ter uma atitude normal em cerca de 24 horas desde a

admissão ao hospital e recebendo alta em dois dias de internação.
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Abstract

Cases of amitraz intoxication turn out to be relatively common in horses, due to the relatively inexpensive custom AND frequent

use in bovines. Amitraz is an acaricide, of the group of formamidines, being indicated for the control of ticks, but is

contraindicated for horses. The effects observed in the cases of intoxication are due to the action on the α2-adrenergic receptors

of the autonomic nervous system. Horses appear have a lower biotransformation capacity of this drug, leading to greater

sensitivity, witch intense and prolonged effects. A seven-year-old male, castrated, showed signs of abdominal discomfort and

sedation about 24 hours after being bathed with Triatox®. The animal was sent to the Centro Médico de Cavalos, in Varginha-

MG, after 48 hours of sprinkling.Upon admission to the hospital, the animal presented signs of sedation, dehydration and

intestinal loops with gas and a firm consistency content in the larger colon at rectal palpation, fc 60 bpm, FR 32 mrp,

hypomotility in all quadrants. Nasogastric intubation and bath with soap and water were performed. Then, support therapy was

started with intravenous and enteral fluid therapy, calcium, sedacol®, vitamin C, scopolamine and dipyrone, omeprazole,

ruminol®, magnesium sulfate and mineral oil.The animal shows improvement in less 12 hours after the beginning of the

treatment, returning to defecate and no have more discomfort, and came back with a normal attitude in about 24 hours since

admission to the hospital and being discharged in two days of hospitalization.
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Imagens

Legenda: 01) Esquema do mecanismos de ação do amitraz;.

Fonte: https://pt.slideshare.net/MauroCunhaXavierPint/aula-sna-

farmacologia-adrenrgica-simpatomimticos-e-simpatolticos.
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Legenda: 02) Animal relatado apresentando 

distensão abdominal.

Fonte: Arquivo pessoal.


