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RESUMO 

SIQUEIRA, A. de. Avaliação dos efeitos tóxicos dos carbamatos: I. Modelo 
experimental em ratos Wistar e comparação com a intoxicação exógena intencional 
em gatos e cães; II. Análise de estabilidade dos compostos e dos seus efeitos no 
post mortem imediato e em animais exumados. [Evaluation of the toxic effects of 
carbamates: I. Experimental model in Wistar rats and comparison with the intentional 
poisoning of cats and dogs; II. Analysis of the stability of the compounds and their 
effects in the immediate post mortem and in exhumed animals]. 2015. 101 f. Tese 
(Doutorado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, 
Universidade de São Paulo, 2015. 
  

A intoxicação intencional de animais e de pessoas é uma ameaça à saúde e à 

segurança públicas em todo o mundo. No Brasil, os pesticidas da classe dos 

carbamatos aldicarbe e carbofurano são facilmente obtidos, e uma única dose letal 

daqueles é facilmente misturada a alimentos palatáveis e iscas. Foram analisadas as 

necropsias de 26 gatos e 10 cães, da rotina do Serviço de Patologia Animal da 

FMVZ-USP, com variados intervalos post mortem e tipos de conservação de 

carcaça, intoxicados pelos carbamatos aldicarbe e carbofurano, confirmados pela 

cromatografia de camada delgada (CCD) e cromatografia líquida de alta 

performance com detector de arranjo de diodos (CLAE-DAD). Foram colhidas as 

matrizes biológicas para histopatologia e análise toxicológica. CLAE-DAD foi 

utilizada para detectar o aldicarbe e seus metabólitos, aldicarbe sulfóxido e aldicarbe 

sulfona, e carbofurano e seu metabólito 3-hidroxicarbofurano. As análises 

macroscópica e histopatológica revelaram predominantemente achados congestivos 

e hemorrágicos, o que pode ser resultante dos efeitos tóxicos dos carbamatos e 

seus metabólitos. Foram feitos 2 experimentos envolvendo exposição a uma dose 

única de carbofurano e de aldicarbe via gavagem em ratos Wistar. No primeiro, no 

qual foram avaliados os efeitos no post mortem imediato, 30 animais forma 

separados nos seguintes grupos: aldicarbe (n=10), carbofurano (n=10) e grupo 

controle (n=10). Os animais foram filmados para avaliar as alterações clínicas na 

intoxicação aguda e, quando foram sedados, foi colhido sangue por punção cardíaca 

para fazer o hemograma, bioquímica sérica, colinesterase e exame toxicológico e, 

após a eutanásia, foi feita a necropsia e colhido material para o exame 

histopatológico. Em todos os animais experimentais foi possível ser feita a detecção 

e a quantificação do aldicarbe e do carbofurano, além das alterações microscópicas 

congestivas e hemorrágicas, com alterações em parâmetros hematológicos e 



 
 

bioquímicos. No segundo experimento, foram utilizados 30 animais, e o protocolo 

experimental foi idêntico ao experimento anterior, exceto que, após o óbito, os 

animais foram colocados em uma caixa com terra nos seguintes grupos: 1 dia, 3 

dias, 5 dias, 7 dias e 10 dias, e em cada dia foram agrupados 2 animais intoxicados 

e 1 controle, sendo que as necropsias foram feitas nestes intervalos. Foram colhidos 

cérebro, pulmão, fígado e rim ao exame histopatológico e globo ocular, conteúdo 

gástrico, fígado e músculo esquelético ao exame toxicológico. Foram observadas as 

alterações tanatológicas e, em todas as matrizes analisadas, puderam ser 

quantificados o aldicarbe e/ou seus metabólitos aldicarbe sulfóxido e aldicarbe 

sulfona, bem como o carbofurano e seu metabólito 3-hidroxicarbofurano. Estes 

estudos mostram a importância da necropsia e da coleta de matrizes diversas ao 

exame toxicológico, que são complementares e cruciais na investigação de óbitos 

decorrentes de intoxicações por praguicidas, tanto no post mortem imediato quanto 

em exumações. 

Palavras-chave: Aldicarbe. Carbofurano, Toxicologia. Medicina veterinária legal. 

Exumação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

SIQUEIRA, A. de. Evaluation of the toxic effects of carbamates: I. Experimental 
model in Wistar rats and comparison with the intentional poisoning of cats and dogs; 
II. Analysis of the stability of the compounds and their effects in the immediate post 
mortem and in exhumed animals. [Avaliação dos efeitos tóxicos dos carbamatos: 
I. Modelo experimental em ratos Wistar e comparação com a intoxicação exógena 
intencional em gatos e cães; II. Análise de estabilidade dos compostos e dos seus 
efeitos no post mortem imediato e em animais exumados]. 2015. 101 f. Tese. 
(Doutorado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, 
Universidade de São Paulo, 2015. 
 

The intentional poisoning of animals and people is a threat to public health and safety 

worldwide. In Brazil, the carbamate pesticides aldicarb and carbofuran are easily 

obtained. A single lethal dose of these carbamates is easily mixed with palatable 

food or baits. Necropsies and histopathological examinations of 26 cats and 10 dogs 

poisoned by the carbamates aldicarb and carbofuran were performed in the Service 

of Animal Pathology of FMVZ-USP, and the poisoning was confirmed by thin layer 

chromatography (TLC) and high performance liquid chromatography with diode-array 

detector (HPLC-DAD), with variable post mortem interval and conservation of the 

carcass. Biological matrices were collected for histopathological and toxicological 

analysis. HPLC-DAD was utilised to detect aldicarb and its metabolites, aldicarb 

sulphoxide and aldicarb sulphone, and carbofuran and its metabolite 3-

hydroxycarbofuran. Gross and histopathological evaluations showed mainly 

congestive and haemorrhagic findings, which may result from the toxic effects of the 

carbamates and their metabolites. Two experimental protocols were performed in 

Wistar rats by exposing them to a single oral gavage dose to the carbamates aldicarb 

and carbofuran. The first experiment was performed to evaluate the immediate post 

mortem effects of carbamates, and 30 rats were divided into three groups: aldicarb 

(n-=10), carbofuran (n=10) and control (n=10). The animals were filmed to evaluate 

the clinical signs of poisoning, and they were sedated to collect blood by heart 

puncture, to perform CBC, serum biochemistry, and to measure serum 

cholinesterase. After euthanasia, tissues were collected for histopathological 

evaluation. Aldicarb and carbofuran were detected and quantified in the blood of all 

experimental groups, and the most common histological changes observed were 

congestion and haemorrhage. In the second experiment, the experimental protocol 

was identical to the first one, but the animals were buried in a plastic box with garden 



 
 

soil within 5 groups of 3 animals, two exposed to the same pesticide and 1 control, as 

follows: day 1, day 3, day 5, day 7 and day 10. The exhumations were performed 

within these days (1, 3, 5, 7 and 10). We collected brain, lung, liver and kidney to 

examine the thanatological changes, and the eyeballs, gastric content, liver and 

skeletal muscle to perform the toxicological screening. Thanatological changes could 

be observed within and between the groups, and, in all the matrices we could detect 

aldicarb and its metabolites aldicarb sulphoxide and aldicarb sulphone, and 

carbofuran and its metabolite 3-hydroxycarbofuran. The studies have shown the 

importance of the necropsy and the collection of diverse matrices to the toxicological 

screening, because both are complementary and crucial to the investigation of 

deaths by pesticides poisoning, even in exhumation, since we could evaluate the 

thanatological changes and correlate them to the action of the pesticides in the 

tissues. 

 

Keywords: Aldicarb. Carbofuran. Toxicology. Forensic veterinary medicine. 

Exhumation. 
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1 INTRODUÇÃO GERAL 
 

 

A Medicina Legal se constitui em um elo entre as ciências médicas e o Direito, 

dado que nela aplicam-se os conhecimentos de seus diversos ramos para esclarecer 

os fatos de natureza biológica em serviço da Lei (FRANÇA, 2011). Entretanto, as 

Ciências Forenses se constituem um grupo multidisciplinar que engloba a Medicina 

Legal e suas subáreas, como Toxicologia, Tanatologia, Traumatologia, dentre 

outros. 

Os conceitos supracitados se aplicam à Medicina Veterinária, na área de 

Medicina Veterinária Legal (MARLET et al., 2012; MARLET; MAIORKA, 2012), a 

qual apresentou crescimento acentuado nos últimos anos, sobretudo devido aos 

casos de maus tratos contra animais (XAVIER; RIGHI; SPINOSA, 2007c; MARLET; 

MAIORKA, 2010; SIQUEIRA; CASSIANO; MAIORKA, 2011; DE SIQUEIRA et al., 

2012; YOSHIDA; SIQUEIRA; MAIORKA, 2014), que vêm se tornando uma grande 

causa de mortalidade e de morbidade (SINCLAIR; LOCKWOOD, 2005; SINCLAIR; 

MERCK; LOCKWOOD, 2006; MERCK, 2012a; GERDIN; MCDONOUGH, 2013), 

sendo que as intoxicações exógenas intencionais por carbamatos são um dos 

principais meios utilizados para tais práticas (SINCLAIR; LOCKWOOD, 2005; 

SINCLAIR; MERCK; LOCKWOOD, 2006; XAVIER; RIGHI; SPINOSA, 2007c; 

MARLET; MAIORKA, 2010; ANASTASIO; SHARP, 2011; SIQUEIRA; CASSIANO; 

MAIORKA, 2011; DE SIQUEIRA et al., 2012; MERCK, 2012a). Deste modo, a 

Toxicologia fornece métodos para a análise e a investigação das substâncias 

utilizadas que possivelmente causaram o óbito de um animal, e fornece subsídios ao 

médico veterinário patologista para estabelecer a causa mortis (FERSLEW; 

HAGARDORN; MCCORMICK, 1992; XAVIER; RIGHI; SPINOSA, 2007b; WYMAN, 

2012; DRUMMER et al., 2013).  

A necropsia forense é um instrumento cada vez utilizado neste casos, haja 

vista que possuem potencial jurídico, o que torna mandatório o registro, a 

identificação e a documentação fotográfica de todo o procedimento, para garantir a 

rastreabilidade das amostras, a qual se denomina cadeia de custódia (MUNRO, 

1998; COOPER; COOPER, 2008; GERDIN; MCDONOUGH, 2013; SALVAGNI et al., 

2014). Muitas vezes o intervalo post mortem é desconhecido, ou o cadáver ficou 

exposto a condições climáticas deletérias, como calor ou frio extremo, o que pode 
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ser prejudicial à necropsia e a coleta de material para exame histopatológico e 

toxicológico (MUNRO, 1998; SINCLAIR; MERCK; LOCKWOOD, 2006; COOPER; 

COOPER, 2008; SKOPP, 2010; DRUMMER et al., 2013; GERDIN; MCDONOUGH, 

2013, SALVAGNI et al., 2014). Nestes casos podem haver a distribuição post 

mortem das substâncias, portanto, dependendo do local da coleta da matriz, a 

concentração dos analitos pode variar bruscamente (MORIYA; HASHIMOTO, 1999; 

CAMPELO; CALDAS, 2010; SKOPP, 2010; DRUMMER et al., 2013). Outro tipo de 

situação é a exumação, que é o desenterramento do cadáver, sua avaliação 

necroscópica e de todos os vestígios encontrados próximos a ele, sendo factível 

fazer a análise toxicológica e histopatológica nestes casos, já que substâncias 

podem ser detectadas após muito tempo decorrido do óbito (GRELLNER; 

GLENEWINKEL, 1997; SPILLER; PFIEFER, 2007; MIRZA et al., 2012; 

KÄFERSTEIN et al., 2013). 

A análise toxicológica pode ser realizada a partir de diversas matrizes 

colhidas na necropsia, como conteúdo gástrico, sangue periférico, fígado e rim 

(MELITO; FLORIO, 2006; XAVIER et al., 2007; BUTZBACH, 2010; SKOPP, 2010; 

WYMAN, 2012; DRUMMER et al., 2013). O principal agente utilizado para intoxicar 

intencionalmente é o aldicarbe, cuja forma mais utilizada é em grânulos enegrecidos, 

comumente chamado de “chumbinho” (NELSON et al., 2001; XAVIER; RIGHI; 

SPINOSA, 2007b; CAMPELO; CALDAS, 2010; REBELO et al., 2011; BUCARETCHI 

et al., 2012), que recentemente teve seu uso banido pela ANVISA devido ao alto 

índice de intoxicações acidentais e intencionais, que ainda assim pode ser adquirido 

clandestinamente. Entretanto, o carbofurano, um praguicida que também pertence à 

classe dos carbamatos, também vem sendo utilizado com o mesmo fim, com efeitos 

tóxicos muito semelhantes aos do aldicarbe (FERSLEW; HAGARDORN; 

MCCORMICK, 1992; MOTAS-GUZMÁN et al., 2003; FLEISCHLI et al., 2004; RIZOS 

et al., 2004b; OTIENO et al., 2010; BUCARETCHI et al., 2012). A cromatografia 

líquida de alta eficiência acoplada ao detector de arranjo de diodo (CLAE-DAD) é 

uma técnica utilizada para detectar o aldicarbe e seus metabólitos aldicarbe 

sulfóxido e aldicarbe sulfona, além do carbofurano e de seu metabólito, 3-

hidroxicarbofurano, apresentando resultados robustos (NISSE et al., 2002; OTIENO 

et al., 2010; SAKUNTHALA TENNAKOON; KARUNARATHNA; UDUGAMPALA, 

2013). 



17 
 

Estas substâncias são potentes inibidores da enzima acetilcolinesterase, 

causando a síndrome colinérgica (GUPTA, 1994; HOFFMANN; HECKER; ABEL, 

2008; LEIBSON; LIFSHITZ, 2008; GIADINIS et al., 2009; ARNOT et al., 2011; 

INDIRA; ANDREWS; RAKESH, 2013), como êmese, diarreia, aumento da frequência 

de micção, broncorreia, bradicardia, miose, resultantes da hiperestimulação 

muscarínica, e taquicardia, hipertensão, depressão respiratória, fasciculação 

muscular, fraqueza muscular e paralisia são resultantes da hiperestimulação 

nicotínica, os quais são comumente relatados pelos proprietários de animais 

intoxicados (RISHER; MINK; STARA, 1987; GUPTA, 1994; OTIENO et al., 2010; 

ANASTASIO; SHARP, 2011; ARNOT et al., 2011). Muitas destas alterações clínicas 

podem ser um indicativo de lesões encontradas na necropsia, já que, por exemplo 

as alterações respiratória podem ser decorrentes tanto dos efeitos tóxicos direto no 

pulmão, quanto em tronco cerebral (RISHER; MINK; STARA, 1987; GUPTA, 1994; 

BONHAM, 1995; BURTON; KAZEMI, 2000; ANASTASIO; SHARP, 2011; ARNOT et 

al., 2011). 

Os objetivos do presente estudo são avaliar a casuística de gatos e cães 

intoxicados por carbamatos do Serviço de Patologia Animal da FMVZ-USP, além de 

realizar exposições agudas aos carbamatos em ratos Wistar para avaliar as 

alterações histopatológicas, hematológicas e bioquímicas decorrentes dos efeitos 

tóxicos destas substâncias no post mortem imediato, bem como nos animais 

exumados. 
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2 INTOXICAÇÃO EXÓGENA DE GATOS EM CÃES PELOS CARBAMATOS 

ALDICARBE E CARBOFURANO 

 

 

2.1 INTRODUÇÃO 

 

 

A intoxicação intencional de animais e de pessoas é uma ameaça à Saúde e 

à Segurança Públicas em todo o mundo (GRENDON; FROST; BAUM, 1994; 

PROENÇA et al., 2004; MACFARLANE et al., 2011). Desde outubro de 2012, a 

Agência Nacional de Vigilância em Saúde (ANVISA) proibiu a utilização do aldicarbe 

no Brasil, conhecido no cenário da criminalidade como “chumbinho”, embora isso 

não tenha parado ou mesmo diminuído os casos de intoxicação por esta substância. 

São conhecidos por sua ação como inibidores reversíveis da enzima 

acetilcolinesterase (AChE) (RISHER; MINK; STARA, 1987; BARON, 1994), e são 

comum e ilegalmente utilizados como para matar animais e pessoas (MOTAS-

GUZMÁN et al., 2003; XAVIER; RIGHI; SPINOSA, 2007c; NOVOTNÝ et al., 2011; 

REBELO et al., 2011); utilizados como método de homicídio/suicídio (PROENÇA et 

al., 2004; RIZOS et al., 2004b) ou utilizado erroneamente como raticida ilegal (LIMA; 

REIS, 1995; CAMPELO; CALDAS, 2010; REBELO et al., 2011). Estas substâncias 

são obtidas facilmente e rapidamente consumidas pelas espécies-alvo, sendo 

misturadas a alimentos palatáveis ou iscas, geralmente em uma única dose letal 

(FRAZIER et al., 1999; MOTAS-GUZMÁN et al., 2003; XAVIER; RIGHI; SPINOSA, 

2007a, 2007c). O proprietário geralmente encontra o animal morto os apresentando 

sinais clínicos graves comuns na síndrome colinérgica como dispneia, diarreia ou 

convulsão (RISHER; MINK; STARA, 1987; RIZOS et al., 2004b; KHAN, 2012), o que 

requer uma intervenção médico-veterinária imediata. O vômito ou a diarreia podem 

ser encontrados próximos ao animal, além de restos de alimentos ou iscas 

contaminados (FRAZIER et al., 1999; MOTAS-GUZMÁN et al., 2003; XAVIER; 

RIGHI; SPINOSA, 2007c).  

Nos últimos anos, proprietários de gatos e cães tem procurado a polícia para 

relatar tais morte sob circunstâncias suspeitas, e então é produzido um Boletim de 

ocorrência (B.O.), o que deve culminar em uma investigação criminal. A Lei Federal 

de Meio Ambiente no 9605/1998, de 12 de fevereiro de 1998 considera crime a 
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crueldade e abuso contra animais. Entretanto, mudanças no Código Penal, em 

tramitação no Congresso Nacional Brasileiro, visam considerar os maus tratos e a 

crueldade contra animais também como crime nas instância civil e criminal, não 

somente no âmbito ambiental, portanto atos maliciosos que culminem na morte do 

animal, como a intoxicação exógena intencional, teriam a pena aumentada. Esta 

situação reforça a importância da pesquisa e a utilização da abordagem forense 

para analisar os crimes contra os animais, conforme relatado em estudos recentes 

(MUNRO, 1998; COOPER; COOPER, 2008; BYARD; BOARDMAN, 2011; 

NEWBERY; MUNRO, 2011; GERDIN; MCDONOUGH, 2013; MUNRO; MUNRO, 

2013). Nos casos de mortes de pessoas sob circunstâncias violentas, 

desconhecidas ou suspeitas, estes são realizados por médicos legistas, o que ocorre 

de modo similar em outros países (RANDALL; FIERRO; FROEDE, 1998; FIERRO, 

2005; MOLINA; WOOD; FROST, 2007). Já em casos sob circunstâncias similares 

em animais, as necropsias são realizadas por médicos veterinários patologistas, os 

quais devem estar atentos sobre as possíveis circunstâncias que podem ter levado o 

animal à morte, e seguir protocolos estabelecidos, tanto para a necropsia quanto 

para a coleta de amostras para a histopatologia e para a análise toxicológica. O 

toxicologista deve sempre ser consultado sobre quais as matrizes apropriadas 

segundo as suspeitas do veterinário patologista, assim como o melhor método de 

manipular e de conservar as amostras, para assim obter resultados consistentes e 

confiáveis (MUNRO, 1998; FLANAGAN; AMIN; SEINEN, 2003; COOPER; COOPER, 

2008; BYARD; BOARDMAN, 2011; WYMAN, 2012; DRUMMER et al., 2013).  

A maioria dos animais intoxicados intencionalmente por carbamatos 

geralmente apresentam um conjunto de alterações macroscópicas e 

histopatológicas, tais como congestão sistêmica e múltiplas áreas de hemorragia 

(GRENDON; FROST; BAUM, 1994; XAVIER; RIGHI; SPINOSA, 2007a; NOVOTNÝ 

et al., 2011). Entretanto, o método de conservação do cadáver, como congelamento 

ou a exposição às condições climáticas, pode prejudicar tanto a análise 

macroscópica quanto a microscópica, o que é primordial para diferenciar a 

intoxicação exógena por carbamatos de doenças que possa apresentar lesões 

similares (MUNRO, 1998; FIERRO, 2005). Isto só pode ser feito uma vez que uma 

análise histopatológica completa seja realizada (FIERRO, 2005; CHATELAIN et al., 

2012).  
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Um problema recorrente nos casos de crimes contra animais, incluindo os de 

intoxicação exógena intencional por carbamatos, é que a cena do crime raramente é 

preservada e examinada, o que prejudica a investigação criminal (SINCLAIR; 

MERCK; LOCKWOOD, 2006; MERCK, 2012b). Por este motivo, a cadeia de 

custódia só pode ser iniciada e garantida quando o animal é trazido para necropsia, 

recebe um número de registro, e pode ser mantido depois de as amostras serem 

enviadas ao laboratório de toxicologia (FLANAGAN; CONNALLY; EVANS, 2005; 

WYMAN, 2012). 

A triagem toxicológica pode desempenhar um papel crucial nos casos de 

cunho médico-legal. A acurácia e a especificidade da identificação de possíveis 

agentes tóxicos pode levar um tempo prolongado, haja vista o potencial jurídico do 

caso, e garantir a confiabilidade da amostra, e a amostra deve ser mantida sob uma 

cadeia de custódia rigorosa (DE ZEEUW, 2004; SKOPP, 2010; WYMAN, 2012; 

DRUMMER et al., 2013). Por isso a análise toxicológica para detectar o aldicarbe, o 

carbofurano e seus metabólitos por causa de sua semelhança macroscópica. Os 

metabólitos aldicarbe sulfona (ASN) e aldicarbe sulfóxido (ASX) apresentam maior 

ação anticolinesterásica do que o próprio aldicarbe; ASX é 23 vezes mais efetivo do 

que o aldicarbe e 60 vezes mais efetivo do que o ASN (MONTESISSA et al., 1994). 

A cromatografia líquida de alta performance com detector de arranjo de diodo 

(CLAE-DAD) tem sido realizada para este propósito e tem demonstrado resultados 

consistentes (HARPER; WEISSKOPF; COBB, 1998; OTIENO et al., 2010). 

O objetivo deste estudo é apresentar as principais alterações macroscópicas 

e microscópicas nos gatos e cães intoxicados intencionalmente por carbamatos, em 

combinação com a triagem toxicológica de matrizes biológicas dos animais 

intoxicados por CLAE-DAD, a fim de realçar a importância da contribuição destas 

análises na investigação de crimes contra animais. 

 

 

2.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

Entre agosto de 2011 e agosto de 2013 foram realizadas no Serviço de 

Patologia Animal da FMVZ-USP, 10 necropsias de cães e 26 de gatos cuja suspeita 
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de morte foi a síndrome tóxica exógena possivelmente causada pelos carbamatos 

aldicarbe e carbofurano. Em todos os casos os achados macroscópicos foram 

fotografados, e amostras de órgãos e outras matrizes biológicas, tais como sangue 

periférico, cardíaco e humor vítreo, foram coletadas para realizar as análises 

histopatológica e toxicológica. Salienta-se que todas as amostras de conteúdo 

gástrico foram analisadas pelo método de cromatografia por camada delgada, 

quando disponíveis, pois há casos nos quais os animais vomitam, não restando 

qualquer conteúdo analisável no estômago. As análises toxicológicas foram 

realizadas no Laboratório de Toxicologia da FMVZ-USP, conforme já realizado em 

estudos anteriores de nosso Departamento (XAVIER; RIGHI; SPINOSA, 2007a). 

Foram colhidos os dados relativos aos animais, como espécie, raça, sexo, 

método de conservação da carcaça, o tempo entre o óbito e a necropsia, bem como 

outras informações acerca das possíveis circunstâncias do óbito relatadas pelos 

proprietários. Os boletins de ocorrência (B.O.) também foram avaliados, quando 

disponíveis, quanto a informações de suspeitos e suas possíveis motivações. Foi 

desenvolvido um banco de dados utilizando o software Excel®. 

 

 

2.2.1 Necropsia e histopatologia 

 

 

A documentação fotográfica foi feita utilizando-se uma régua graduada, na 

qual constava a identificação do animal e do número da necropsia. Todas as lesões 

externas e alterações post mortem foram registradas, como autólise, putrefação, 

bem como a presença de larvas. Ao exame interno, todas as vísceras foram 

fotografadas e examinadas. Foram colhidos cerca de quatro fragmentos do pulmão, 

coração, fígado, estômago, rim e pâncreas, sempre que possível, de um modo 

aleatório e uniforme, para propiciar uma análise acurada. O cérebro foi dividido em 4 

partes: encéfalo, cerebelo, ponte e medula, e foi colhido um fragmento de cada 

parte. Estas amostras foram fixadas em solução de formol a 10% e receberam o 

processamento de rotina. Desse material foram confeccionadas laminas histológicas, 

as quais foram coradas com hematoxilina e eosina (H&E), que foram analisadas por 

dois patologistas veterinários no microscópio óptico. 
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2.2.2 Boletim de ocorrência 

 

 

 Os boletins de ocorrência foram analisados, quando disponíveis, para obter 

informações sobre quem possivelmente intoxicou os animais, as motivações para se 

cometer tal crime, bem como os achados da cena do crime. Para prosseguir com a 

investigação criminal, os delegados de polícia requisitavam a necropsia e o exame 

toxicológico. 

 

  

2.2.3 Análise toxicológica 

 

 

2.2.3.1 Coleta de amostras 

 

 

As amostras para a análise toxicológica foram colhidas na necropsia e 

embaladas individualmente, sendo lacradas com lacre plástico numerado. Para 

tanto, foram colhidos o conteúdo gástrico, sangue periférico, e fragmentos de fígado, 

de pulmão e o humor vítreo quando possível. As amostras foram enviadas ao 

Laboratório de Toxicologia, no qual as amostras foram registradas e mantidas a -20° 

C até a análise, que não excedeu 10 dias. 

 

 

2.2.3.2 A triagem por cromatografia em camada delgada (CCD) 

 

 

Todos os conteúdos gástricos foram triadas pela CCD. O padrão técnico de 

aldicarbe utilizado na análise química mostrou pureza de 99,7%. Foram utilizados os 

seguintes reagentes: diclorometano, acetona, éter, cloreto de sódio, sulfato de sódio 

anidro, cloreto de platina e iodeto de potássio. Todos os procedimentos analíticos 

foram realizados em fluxo laminar. A cromatografia em camada delgada (CCD) foi 

realizada utilizando cromatoplacas com fase estacionária composta de silica gel 60, 

sem indicador de fluorescência, com as dimensões 10 x 20 cm. A placa foi ativada 
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utilizando-se um forno (100° C) por duas horas antes do uso. O aldicarbe foi extraído 

da matriz utilizando-se uma solução de diclorometano:acetona:éter (1:1:1), de 

acordo com técnicas cromatográficas padrão, com o uso do solvente eluente a base 

de n-acetona-hexano (4:1). As amostras foram consideradas positivas ao descolorir 

o cromógeno (iodeto de platina), ao formar manchas do mesmo modo e ao mesmo 

tempo que as produzidas pelo padrão (mesmo fator de retenção). Os procedimentos 

analíticos utilizados em cada amostra foram obtidos em até 4 horas após o 

descongelamento da amostra até a leitura na placa. Os controles negativos foram 

conteúdos gástricos de animais que não morreram devido a intoxicação exógena 

(XAVIER; RIGHI; SPINOSA, 2007a). 

 

 

2.2.3.3 Método de extração – CLAE 

 

 

Os melhores índices de recuperação dos carbamatos e metabólitos em 

matrizes biológicas foram obtidos conforme os seguintes procedimentos: 1) foi 

utilizado 5 mL de sangue, 1 mL de humor vítreo ou 5 g de matrizes biológicas; a 

essas matrizes foi adicionado o padrão interno 2) foi adicionado na proporção de 1:1 

uma mistura de éter:clorofórmio 3) Foi realizada a agitação por 30 minuto em 

agitador tipo vortex automático; 4) após a agitação foi realizada uma centrifugação a 

4000 rpm sobre uma temperatura de 4ºC por 30 minutos; 5) a porção etérea foi 

separada e filtrada através de sulfato de sódio anidro 6)o resíduo da filtração foi 

evaporado em capela a temperatura ambiente e o mesmo foi reconstituído com 

acetonitrila a qual foi filtrada em filtros de poros de 0,22 um, esse extrato foi injetada 

no cromatógrafo.  

 

 

2.2.3.4 Método de análise pela cromatografia líquida de alta performance com 

detector de arranjo de diodos (CLAE-DAD) 

 

 

As condições ótimas de separação e análise dos carbamatos e metabólitos 

foram obtidas utilizando-se fluxo de 1,0 mL/min no modo de eluição gradiente com 
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programação linear, iniciando com 100% de água e 0% de acetonitrila (ACN) até 

80% de ACN/H2O em 30 min; temperatura da coluna selecionada em 30ºC; volume 

de injeção 20 µL e detector de arranjo de diodos, selecionado para detecção 

simultânea nos seguintes comprimentos de onda: 203 e 246. O comprimento de 

onda de absorção para o aldicarbe foi 246 nm; para 3-hidroxicarbofurano, aldicarbe 

sulfóxido, aldicarbe sulfona, carbofurano, metiocarbe e forato em 203 nm. Nestas 

condições, os carbamatos e metabólitos foram analisados em uma corrida 

cromatográfica de 30 minutos. Após cada análise a coluna foi limpa com 50% de 

ACN/H2O até 100% de ACN em 5 minutos. O retorno às condições iniciais para nova 

análise foi de 100% de ACN até 100% de água. A coluna foi mantida nas condições 

iniciais de análise por 10 minutos antes de nova injeção para estabilização. 

 

 

2.3 RESULTADOS 

 

 

Foram realizadas necropsias de 26 gatos e 10 cães com suspeita de 

intoxicação intencional fatal por carbamatos, e que viviam na área urbana. Com 

relação aos gatos, 38,5% (10/26) eram fêmeas e 61,5% (16/26) eram machos, com 

idades entre 3 meses e 14 anos de idade. Já os cães apresentaram distribuição 

igualitária entre machos e fêmeas, com idades entre 11 meses e 14 anos. Na tabela 

1 está descrita a amostra em questão. 
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Tabela 1 - Relação dos cães e gatos intoxicados por carbamatos com relação a idade, sexo, raça, 
tempo decorrido entre o óbito e a necropsia e solicitante da necropsia recebidos pelo 
Serviço de Patologia Animal – FMVZ-USP 

(continua) 

# Espécie Idade Sexo* Raça
1
 

Tempo 
decorrido 

entre o óbito 
e a 

necropsia
2
 

Método de 
conservação 
do cadáver 

Solicitante de 
instituição pública – 
centro de controle 
de zoonoses ou 
polícia 

1 Canina 5 anos F Pitbull 1 mês Nenhum Não 
2 Felina Jovem M SRD N.I. Congelamento Sim (Polícia) 
3 Felina Adulto M SRD N.I. Congelamento Sim (Polícia) 
4 Felina 6 meses F SRD N.I. Nenhum Sim (Polícia) 
5 Felina 3 meses M SRD N.I. Nenhum Sim (Polícia) 
6 Canina Adulto F Poodle 2 dias Resfriamento Sim (Polícia) 
7 Felina Adulto M SRD N.I. Nenhum Sim (Polícia) 
8 Felina Adulto F SRD N.I. Nenhum Sim (Polícia) 
9 Felina 8 meses M SRD 1 dia Resfriamento Sim (Polícia) 
10 Felina 2 anos F SRD 1 dia Resfriamento Sim (Polícia) 
11 Felina Jovem F SRD 7 dias Congelamento  Sim (Polícia) 
12 Felina 6 meses M SRD 1 dia Nenhum Não 
13 Felina 3 anos F SRD 2 dias Congelamento Não 
14 Felina 1 ano M SRD 3 dias Nenhum Sim (Polícia) 
15 Felina 4 meses M SRD 3 dias Nenhum Sim (Polícia) 
16 Felina 1 ano M SRD 1 dia Congelamento Sim (CCZ

3
) 

17 Felina Adulto F SRD 1 dia Nenhum Não 
18 Felina 4 meses M SRD N.I. Nenhum Não 
19 Felina 3 anos M SRD 1 dia Resfriamento Não 
20 Canina 3 anos F Border 

Collie 
1 dia Resfriamento Não 

21 Canina 1 ano F SRD 1 dia Resfriamento Não 
22 Felina 1 a 4m F SRD 1 dia Resfriamento Não 
23 Canina 14 anos M Golden 

retriever 
2 dias Resfriamento Não 

24 Canina 11 meses M Maltês N.I. Nenhum Não 
25 Felina 1 ano F SRD 9 dias Congelamento Sim (Polícia) 
26 Canina 4 anos M SRD 8 dias Congelamento  Não 
27 Canina 4 anos F Doberman 

pinscher 
1 dia Nenhum Não 

28 Canina 2 anos M SRD 1 dia Resfriamento Sim (Polícia) 
29 Felina Adulto M SRD N.I. Congelamento  Sim (CCZ) 
30 Felina Jovem M SRD N.I. Congelamento  Sim (CCZ) 
31 Felina Adulto M SRD N.I. Congelamento  Sim (CCZ) 
32 Felina Adulto F SRD N.I. Congelamento  Sim (CCZ) 
33 Canina 6 anos M SRD N.I. Resfriamento Sim (CCZ) 
34 Felina 1 ano M SRD 1 dia Nenhum Não 
35 Felina 10 anos F SRD 11 dias Congelamento  Não 
36 Felina 1 ano M  SRD N.I. Resfriamento Não 

*M=macho; F=fêmea; 
1
SRD=sem raça definida; 

2
=NI – não informado; 3=CCZ-Centro de Controle de 

Zoonoses 
Fonte: (SIQUEIRA, 2014). 

  

Entre os seis animais trazidos para necropsia pelo Centro de Controle de 

Zoonoses (CCZ), quatro eram animais de uma mesma propriedade que haviam 

ingerido peixe contendo grânulos enegrecidos. Dentre os 14 animais que vieram 

acompanhados por Boletim de Ocorrência (B.O.), em 57,1% dos casos (8/14) houve 
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ameaça de vizinhos, e em dois casos, havia uma conexão entre violência doméstica 

e brigas familiares com a morte do animal. Por fim, em quatro casos o Delegado de 

Polícia solicitou que fosse realizada a necropsia para assim se lavrar o B.O. 

 Para alguns proprietários, as circunstâncias do óbito eram desconhecidas, mas 

com frequência eles relataram achados suspeitos de intoxicação intencional, tais 

como alimentos ou iscas com grânulos enegrecidos próximos ao animal, além de 

ameaças prévias de vizinhos. As principais lesões macroscópicas encontradas nos 

animais intoxicados estão descritas na tabela 2 e demonstradas na figura 1. 

 

Tabela 2 – Gatos e cães intoxicados pelos carbamatos aldicarbe/carbofurano: frequência das 
principais alterações macroscópicas 

Órgão Lesão macroscópica 

Gatos 
 (n = 26) 

Cães 
(n=10) 

n (%) n (%) 

Cérebro* 
congestão 18 (69,2) 9 (90,0) 

hemorragia  - 1(10,0) 

Pulmão 

congestão 20(76,9) 9(90,0) 

hemorragia 7(26,9) 5(50,0) 

edema 3(11,5) 2(20,0) 

Coração 
Embebição hemoglobínica 5(19,2) 1(10,0) 

Hemorragia 3(11,5) 1(10,0) 

Estômago 

Grânulos enegrecidos misturados 
ao conteúdo**  21(80,8) 8(80,0) 

Grânulos enegrecidos misturados 
ao muco 5(19,2) - 

Grânulos acinzentados misturados 
ao conteúdo - 1(10,0) 

Congestão 2(7,7) 1(10,0) 

Pâncreas 
Congestão 9(34,6) 4(40,0) 

Hemorragia 13(50,0) 5(50,0) 

Fígado 

Congestão 17(65,4) 6(60,0) 

Hemorragia 1(3,8) - 

Padrão lobular 4(15,4) - 

Rim 
Congestão 18(69,2) 7(70,0) 

Hemorragia subcapsular  1(3,8) - 

* a congestão era difusa no cérebro, cerebelo, ponte e medula, e havia 
hemorragia focal no cerebelo e na ponte; ** a coloração dos grânulos pode 
variar de acordo com o fabricante e a substância 

   Fonte: (SIQUEIRA, 2014) 
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Figura 1 – Fotografias macroscópicas de órgãos de cães e gatos intoxicados por carbamatos 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Legenda:   
 
Legenda:  A: Estômago: grânulos enegrecidos entremeados ao conteúdo gástrico (setas pretas); 

B: Fígado: Fraturas nos lobos hepáticos (setas brancas), áreas de lipidose (seta 
preta) e áreas avermelhadas (congestão – asterisco branco); C – Cérebro: vasos 
sanguíneos e evidenciados por toda a superfície, bem como áreas multifocais de 
hemorragia meningeal; D - Duodeno e pâncreas. Áreas multifocais de coloração 
vermelho-escura (hemorragia – setas pretas); E – Rim e vesícula urinária. A junção 
corticomedular apresenta coloração avermelhada (setas brancas – congestão). Foco 
hemorrágico na vesícula urinária (setas pretas); F - Pulmão: áreas focais de 
coloração vermelho-escura (hemorragia-setas pretas) e focos de enfisema (setas 
brancas). Notar que o parênquima apresenta áreas avermelhadas (congestão). 
Fonte: (SIQUEIRA, 2014)  
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 Além disso, também foram encontrados em três gatos hemorragia no timo. 

Havia sinais de trauma em dois gatos – um apresentou ruptura hepática e o outro 

apresentou múltiplas fraturas nas costelas e lacerações no pulmão, com grande 

quantidade de sangue livre nas cavidades torácica e abdominal. Um gato estava 

muito putrefato, e dois gatos apresentavam incontáveis larvas de insetos no globo 

ocular, face e membros. Outro achado apresentado pelos animais intoxicados era a 

hemorragia na cavidade oral de dois cães (20,0%) e no rostro/cavidade nasal em 

nove gatos (34,6%). Os alimentos e iscas comumente encontrados eram ração 

úmida ou seca para cães e gatos, pedaços de salsicha, arroz, peixe e ossos. Os 

grânulos enegrecidos também eram encontrados no esôfago, duodeno, língua e 

glote de dois cães e um gato. Em dois casos, o proprietário trouxe o vômito. As 

lesões histopatológicas mais comumente encontradas nos animais intoxicados estão 

descritos na tabela 3 e na figura 2. 

 

Tabela 3 –  Gatos e cães intoxicados pelos carbamatos aldicarbe/carbofurano: frequência das 
principais lesões histológicas 

 

Órgão Lesão histológica 

Gatos 
(n=26) 

Cães 
(n=10) 

n (%)   n (%) 

Cérebro* 

congestão 16 (61,5) 8 (80,0) 

congestão meningeal 3 (11,5) 3 (30,0)  

hemorragia 2 (7,7) 1 (10,0) 

Pulmão 

congestão 15 (57,7) 8 (80,0) 

edema 15 (57,7) 3 (30,0) 

hemorragia  8 (30,8) 4 (40,0) 

enfisema 11 (42,3) - 

Coração 

congestão 15 (57,7) 4 (40,0) 

hemorragia 2 (7,7) 1 (10,0) 

miocardite 1 (3,8) - 

Estômago inflamação aguda 6 (23,1) 4 (40,0) 

 necrose 12 (46,2) 2 (20,0) 

Pâncreas 
congestão 15 (57,7) 6 (60,0) 

hemorragia  8 (30,8) 3 (30,0) 

Fígado 
congestão 15 (57,7) 7 (70,0) 

hemorragia 1 (3,8) 1 (10,0) 

Rim 
congestão 16 (61,5) 8 (80,0) 

hemorragia  - 1 (10,0) 

*a maioria das lesões foram encontradas no cerebelo e na ponte, em que 
eram multifocais, tanto na meninge quanto no parênquima; a hemorragia era 
focal na ponte no cão, e no gato situava-se tanto no cerebelo quanto na 
ponte. 
Fonte: (SIQUEIRA, 2014) 
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Figura 2 – Fotomicrografias de órgãos de cães e gatos intoxicados por carbamatos 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legenda: A: Fígado. Áreas multifocais a coalescentes de degeneração 

macrogoticular (asterisco) e áreas de congestão (setas). Coloração 

HE. Barra = 500 m; B: Cérebro. Congestão da paquimeninge (seta 
preta), congestão multifocal do parênquima e autólise neuronal 

(asterisco). Coloração HE. Barra = 100 m; D: Pulmão. Notar o 
edema difuso (asterisco), congestão e hemorragia. Coloração HE. 

Barra = 10 m; E: Rim. Notar a congestão multifocal (asterisco), 

degeneração glomerular e tubular. Coloração HE. Barra = 10 m 
 Fonte: (SIQUEIRA, 2014) 

 
 As matrizes biológicas foram triadas no CLAE-DAD para o aldicarbe e seus 

metabólitos aldicarbe sulfóxido e aldicarbe sulfona, para o carbofurano e o seu 

metabólito 3-hidroxicarbofurano, e ao forato. Os tempos de retenção para as 

substâncias foram 8,575 ao aldicarbe sulfona, 11,327 para o aldicarbe sulfóxido, 14, 

521 para o aldicarbe, 17, 043 para o carbofurano, 16,388 para o 3-

hidroxicarbofurano e 27,083 ao forato. O sangue periférico foi a matriz biológica 

eleita para esse estudo, porém quando não estava disponível devido a dificuldades 

de coleta, foram utilizadas outras matrizes, tais como conteúdo gástrico, humor 

vítreo, fígado e pulmão. Nos casos seguintes, previamente descritos na Tabela 1, foi 

testada mais de uma matriz com resultado positivo: animal 6 – sangue e fígado, 

animal 11 – sangue e fígado, animal 21 – humor vítreo e fígado, e animal 33 – 

humor vítreo, fígado e pulmão. As amostras dos animais 17 e 33 apresentaram 

resultado negativo no sangue, e a amostra 20 foi negativa para o fígado. Todas as 
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amostras forma negativas para o forato. Foram testadas 42 matrizes de 36 animais, 

conforme descrito na Tabela 4. 

Tabela 4 –  Gatos e cães intoxicados pelos carbamatos aldicarbe/carbofurano: avaliação 
toxicológica para detectar o aldicarbe, seus metabólitos, o carbofurano, e sua 
frequência nas amostras testadas 

Substância n % Matriz*  

Aldicarbe sulfona 11 26,2 
sangue (n=9); fígado (n=1); humor vítreo 
(n=1) 

Aldicarbe 9 21,4 
sangue (n=6); fígado (n=1); humor vítreo 
(n=1); pulmão (n=1) 

Aldicarbe sulfóxido 8 19,0 sangue (n=5); fígado (n=3) 

Aldicarbe + aldicarbe sulfóxido 5 11,9 sangue (n=4); fígado (n=1) 

Aldicarbe + aldicarbe sulfona 3 7,1 sangue (n=2); fígado (n=1) 
Aldicarbe + aldicarbe sulfona + 
aldicarbe sulfóxido 3 7,1 conteúdo gástrico (n=3) 
Aldicarbe sulfóxido + aldicarbe 
sulfona 1 2,4 sangue (n=1) 

Aldicarbe sulfona + carbofurano 1 2,4 sangue (n=1) 

Carbofurano 1 2,4 sangue (n=1) 

Total 42 100,0   

*as matrizes também foram testadas ao 3-hidroxicarbofurano, com resultado negativo 
Fonte: (SIQUEIRA, 2014)  

 

 

2.4 DISCUSSÃO 

 

 

Os resultados demonstram que ainda há mortes de cães e gatos no Brasil 

devido a intoxicação exógena intencional pelos praguicidas do grupo dos 

carbamatos aldicarbe e carbofurano. Os dados do Sistema Nacional de Informações 

Tóxico- Farmacológicas (SINITOX) em 2010 demonstraram que houve 5.463 casos 

de intoxicação em humanos por praguicidas em contraposição ao 147 casos em 

animais. Destes casos, houve 175 tentativas de suicídio, 3 casos de homicídios e 8 

casos de intoxicação acidental, o que também é relatado em outros países 

(NELSON et al., 2001; PROENÇA et al., 2004; LEIBSON; LIFSHITZ, 2008; 

MACFARLANE et al., 2011; BUCARETCHI et al., 2012). Com relação aos casos de 

intoxicação acidental em bovinos e ovinos (GRENDON; FROST; BAUM, 1994; 

FRAZIER et al., 1999) e os de intoxicação intencional de animais de estimação (DE 

SIQUEIRA et al., 2012; MOTAS-GUZMÁN et al., 2003; NOVOTNÝ et al., 2011; 

XAVIER; RIGHI; SPINOSA, 2007c), há indícios de que os dados oficiais não são 

representativos do cenário da intoxicação de animais domésticos no Brasil, conforme 
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discutido em estudos anteriores (XAVIER et al., 2007; XAVIER; RIGHI; SPINOSA, 

2007a). Portanto, os achados do presente estudo corroboram no sentido de que há 

discrepâncias entre os dados oficiais e a realidade, configurando que a intoxicação 

exógena de animais é, de fato, um problema de Saúde e de Segurança Pública, este 

último piorado pelo fato de haver a aquisição ilícita dos carbamatos aldicarbe e 

carbofurano. Devido a este aspecto criminal, considerando a compra e a intoxicação 

exógena intencional de animais, a investigação é crucial para determinar a fonte do 

“chumbinho”, e isto pode ser auxiliado pela confirmação da intoxicação fatal de gatos 

e cães. Além disso, como os carbamatos não tem uso preconizado como raticidas, o 

que poderia proporcionar um aspecto acidental à intoxicação, o que não é o caso 

segundo os relatos dos proprietários nos boletins de ocorrência e nas requisições de 

necropsia, sendo assim, os casos apresentados apresentam motivação intencional, 

o que pode ser confirmado somente pela investigação criminal. 

 Em contraposição a achados anteriores (FRAZIER et al., 1999; MOTAS-

GUZMÁN et al., 2003; FORRESTER; STANLEY, 2004; XAVIER; RIGHI; SPINOSA, 

2007c), o gato doméstico foi o mais afetado nos casos de intoxicação exógena 

intencional. Conforme demonstrado em outros estudos, os gatos são a espécie-alvo 

de atos maliciosos de humanos pelo seu hábito de explorar o ambiente (SINCLAIR; 

LOCKWOOD, 2005; DE SIQUEIRA et al., 2012), o que os expõe a possíveis atos 

maliciosos, confirmados em nosso estudo com a combinação de intoxicação 

exógena e trauma (SINCLAIR; LOCKWOOD, 2005; MARLET; MAIORKA, 2010; DE 

SIQUEIRA et al., 2012). Outro fato é que a motivação para matar cães apresenta um 

aspecto diferente, porque estes animais também têm a função de guardar 

residências e empresas (MARLET; MAIORKA, 2010). Entretanto, com base nas 

informações obtidas nos Boletins de Ocorrência, há razões e, comum para matar 

cães e gatos, que podem estar relacionadas a violência doméstica, porque são 

considerados como membros da família (FELTHOUS, 1981; ARKOW, 1994; 

REICHENHEIM et al., 2006; ASCIONE; SHAPIRO, 2009; DEGUE; DILILLO, 2009). 

Além disso, de acordo com os dados de 2013 da Associação Brasileira da Indústria 

de Produtos para Animais de Estimação (ABINPET), há aproximadamente 37,1 

milhões de cães e 21,3 milhões de gatos no Brasil, não contando com aqueles não 

domiciliados e que não são alimentados com ração. Estes números expressivos 

revelam a dimensão dos cuidados e do laço emocional que liga os animais de 

estimação e os seres humanos. 
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 O mecanismo de toxicidade dos praguicidas carbamatos são bem conhecidos 

por inibir a enzima acetilcolinesterase, resultando na acumulação da acetilcolina nas 

fendas sinápticas (RISHER; MINK; STARA, 1987; BARON; MERRIAM, 1988; 

GUPTA, 1994). Os receptores muscarínicos são encontrados na superfície dos 

músculos lisos, no coração e nas glândulas exócrinas; os receptores nicotínicos são 

encontrados no sistema nervoso central e na superfície dos músculos esqueléticos. 

Portanto, a manifestação clínica da intoxicação pelos carbamatos, como êmese, 

diarreia, aumento da frequência de micção, broncorreia, bradicardia, miose são 

resultantes da hiperestimulação muscarínica; taquicardia, hipertensão, depressão 

respiratória, fasciculação muscular, fraqueza muscular e paralisia são resultantes da 

hiperestimulação nicotínica (RISHER; MINK; STARA, 1987; BARON; MERRIAM, 

1988; GUPTA, 1994; ANASTASIO; SHARP, 2011). Algumas destas manifestações 

clínicas são relatadas por clínicos e proprietários, similar a estudos anteriores 

(FORRESTER; STANLEY, 2004; FLANAGAN; CONNALLY; EVANS, 2005; XAVIER; 

RIGHI; SPINOSA, 2007c; LEIBSON; LIFSHITZ, 2008; KHAN, 2012). Embora tais 

efeitos possam ser transitórios, dependem da dose ingerida e absorvida (ROTH et 

al., 1993; MORITZ et al., 1994), considerando que os metabólitos do aldicarbe, 

aldicarbe sulfóxido e aldicarbe sulfona, são inibidores potentes da enzima 

acetilcolinesterase (MONTESISSA et al., 1994).  

Outro efeito tóxico dos carbamatos é o estrese oxidativo, porque os 

carbamatos catalisam a conversão do oxigênio a espécies reativa de oxigênio 

(ERO), como ânion superóxido, peróxido de hidrogênio, óxido nítrico e radicais 

hidroxila, o que pode ser prejudicial ao metabolismo celular, já que podem danificar 

proteínas, lipídios, carboidratos e ácidos nucleicos, levando a morte celular (GUPTA; 

MILATOVIC; DETTBARN, 2001; MILATOVIC et al., 2001; GIORDANO, 2005; 

MARAN et al., 2009; OGUT et al., 2011). Estudos demonstraram que o carbofurano 

induziu a hiperatividade muscular em ratos, o que aumentou o óxido nítrico e os 

produtos da peroxidação lipídica, além de diminuir os níveis de ATP, o que leva ao 

estresse oxidativo (MILATOVIC; GUPTA; ASCHNER, 2006); resultados similares 

também foram encontrados no cérebro (GUPTA; MILATOVIC; DETTBARN, 2001; 

MILATOVIC; GUPTA; ASCHNER, 2006). Os inibidores de AChE também podem 

prejudicar a função endotelial, por serem tóxicos às células endoteliais (JUNG et al., 

2003; YAVUZ et al., 2005) e à parede vascular (YAVUZ et al., 2005). Portanto, a 

congestão e a hemorragia, as lesões mais comuns encontradas em cães e gatos no 
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presente trabalho, similar a trabalhos anteriores (MOTAS-GUZMÁN et al., 2003; 

PROENÇA et al., 2004; XAVIER; RIGHI; SPINOSA, 2007c; OTIENO et al., 2010; 

NOVOTNÝ et al., 2011), podem ser explicadas por uma combinação dos efeitos 

deletérios dos carbamatos, conforme segue: a hiperestimulação dos receptores 

nicotínicos e muscarínicos, que prejudica as funções cardíaca e respiratória, levando 

à hipóxia e consequente diminuição da produção de energia na mitocôndria e a 

disfunção endotelial pelo aumento dos ERO; a hiperestimulação dos receptores 

muscarínicos afeta o tônus vascular, a perfusão tecidual e a permeabilidade 

vascular. 

Embora as lesões congestivas tivessem sido as mais frequentemente 

observadas nos cães e gatos tanto na macroscopia quanto na microscopia, um outro 

achado interessante foi a pancreatite necrosante aguda (WANG, 2009), que foi mais 

frequente em gatos do que em cães. Este achado corrobora estudos anteriores 

sobre intoxicações por carbamatos e organofosforados em humanos (MORITZ et al., 

1994; RIZOS et al., 2004a; SINGH et al., 2007) e gatos (HILL; VAN WINKLE, 1993; 

XENOULIS; STEINER, 2008). Além disso, nestes estudos foram encontradas 

conexões entre pancreatite aguda hemorrágica necrosante e lesões pulmonares 

(LANKISCH; RAHLF; KOOP, 1983) o que pode ser uma explicação adicional ao 

edema e congestão pulmonares encontradas nos cães e gatos intoxicados. No caso 

dos gatos, também há uma particularidade anatômica no pâncreas, porque o ducto 

pancreático entra na papila duodenal maior, diferentemente dos cães, que também 

possuem um ducto acessório, inexistente nos gatos, e isto pode ter um papel no 

mecanismo de intoxicação pelos carbamatos (MANSFIELD; JONES, 2001). 

Os raticidas anticoagulantes também devem ser considerados como um 

diagnóstico diferencial das intoxicações dos praguicidas carbamatos. As lesões mais 

comuns causadas pelos raticidas são hemorrágicas, com sangue livre nas cavidades 

torácica e abdominal (PETTERINO; PAOLO; TRISTO, 2004; WADDELL; 

POPPENGA; DROBATZ, 2013; POESSEL et al., 2015), cerebelo (RUTOVIC et al., 

2013), pulmão, fígado, vesícula urinária e traqueia (PETTERINO; PAOLO; TRISTO, 

2004). Entretanto, em alguns casos, a hemorragia não é observada na necropsia, 

um indicativo de intoxicação por raticidas, e somente uma análise toxicológica 

poderia confirma-la (SANCHEZ-BARBUDO; CAMARERO; MATEO, 2012). Nos 

casos em que foi observado sangue livre em cavidades no presente estudo, isso se 

deu devido a traumas e rupturas viscerais, e no exame histopatológico, a hemorragia 
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foi focal, diferentemente dos casos de intoxicação por raticidas, que é 

frequentemente multifocal (PETTERINO; PAOLO; TRISTO, 2004). 

A análise histopatológica em casos de cunho forense é amplamente discutida e 

por vezes controversa.  Em tais situações, é crucial a investigação da ocorrência de 

doenças pré-existentes, pois há condições que podem não apresentar 

características macroscópicas típicas ou marcantes, que podem ser encontradas no 

exame histopatológico (GRELLNER; GLENEWINKEL, 1997; FIERRO, 2005; 

MOLINA; WOOD; FROST, 2007; CHATELAIN et al., 2012). Nos casos de 

intoxicação exógena, tanto a análise histopatológica quanto a toxicológica devem ser 

feitas, o que também é possível na exumação (GRELLNER; GLENEWINKEL, 1997; 

KÄFERSTEIN et al., 2013). Há casos em que a polícia solicita que sejam utilizadas 

ferramentas diagnósticas auxiliares, porque isto fortalece e investigação criminal. 

Nossos achados estão de acordo com estudos anteriores, considerando que há 

animais que apresentaram algum grau de autólise ou mesmo a presença de larvas.  

A análise toxicológica pelo CLAE-DAD revelou que todos os animais tiveram 

contato com os carbamatos, principalmente o aldicarbe, e em dois casos, uma 

mistura do aldicarbe com o carbofurano (HARPER; WEISSKOPF; COBB, 1998; 

OTIENO et al., 2010). A cromatografia em camada delgada pode ser utilizada como 

método de triagem para a intoxicação exógena por carbamatos (WANG et al., 2007; 

XAVIER; RIGHI; SPINOSA, 2007a; CAMPELO; CALDAS, 2010), conforme foi 

realizado no conteúdo gástrico dos animais intoxicados e, em estudos anteriores no 

nosso Departamento, foi encontrado aldicarbe no conteúdo gástrico pela 

cromatografia em camada delgada (XAVIER; RIGHI; SPINOSA, 2007a), e esta 

técnica apresenta limitações com relação a CLAE-DAD, já que a primeira só detecta 

o aldicarbe. Entretanto, utilizando-se o CLAE-DAD e outras matrizes biológicas, tais 

como o fígado, sangue e humor vítreo, pode-se identificar uma gama maior de 

substâncias além do aldicarbe, como seus metabólitos aldicarbe sulfóxido e 

aldicarbe sulfona, e o carbofurano, o que pode fornecer mais informações a 

investigação. Quando uma destas substâncias é encontrada na matriz, é um 

indicativo de que teve contato com elas (HARPER; WEISSKOPF; COBB, 1998). 

Também houve casos nos quais foi detectada mais de uma substância no mesmo 

animal examinando-se diferentes matrizes, o que pode estar relacionada a sua 

estabilidade e à distribuição post mortem (RISHER; MINK; STARA, 1987; BARON; 

MERRIAM, 1988; AKCAN et al., 2009; CAMPELO; CALDAS, 2010; SKOPP, 2010; 
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DRUMMER et al., 2013). A substância mais frequentemente encontrada foi o 

aldicarbe sulfona, seguida pelo aldicarbe e pelo aldicarbe sulfóxido. Estas 

substâncias são comumente encontradas em outras matrizes, mas não há dados 

que correlacionem tal frequência e as condições de conservação do cadáver. Os 

presentes achados podem indicar que o metabólito aldicarbe sulfona pode ser mais 

frequente em cadáveres que não foram submetidos a qualquer tipo de conservação. 

Entretanto, deve-se ter em mente que pode haver algum grau de metabolismo e de 

distribuição post mortem dos praguicidas (DE ZEEUW, 2004; FLANAGAN; 

CONNALLY; EVANS, 2005; AKCAN et al., 2009; BUTZBACH, 2010), mas mesmo 

isso não descarta a hipótese de que o animal teve algum contato com as 

substâncias estudadas. 

O papel da patologia veterinária forense é fornecer evidências confiáveis à 

investigação criminal (MUNRO, 1998; FIERRO, 2005; COOPER; COOPER, 2008; 

DE SIQUEIRA et al., 2012; MILLS, 2013; PETERSON et al., 2013). A observação 

acurada e a descrição correta das lesões, além de um registro fotográfico 

consistente, bem como o registro, a coleta e a conservação corretos das amostras 

pode garantir que os resultados sejam fidedignos (MUNRO, 1998). A investigação de 

crimes contra animais é desafiadora e demanda o mesmo tipo de conduta do que 

esses tipos de casos em humanos (SINCLAIR; LOCKWOOD, 2005; SINCLAIR; 

MERCK; LOCKWOOD, 2006; COOPER; COOPER, 2008; MARLET; MAIORKA, 

2010; NEWBERY; MUNRO, 2011; MERCK, 2012b). 

 

 

2.5 CONCLUSÃO 

 

  

 As análises macroscópica e microscópica, bem como a avaliação toxicológica, 

demonstraram que só o aldicarbe ou em associação com seus metabólitos, e o 

carbofurano, podem causar lesões sistêmicas, resultantes de uma interação 

complexas entre seus efeitos tóxicos. Além disso, as ferramentas diagnósticas 

auxiliares devem ser utlizadas sempre que possível, pois são cruciais para contribuir 

à solução de um crime, mesmo em casos nos quais o cadáver apresente condições 

ruins de conservação. A intoxicação intencional de animais é um crime cruel, e uma 



36 
 

investigação criminal deve ser feita baseada em evidências confiáveis, as quais são 

fornecidas por patologistas veterinários e toxicologistas, e podem ser fundamentais 

para a solução dos crimes. 
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3 A INTOXICAÇÃO AGUDA EXPERIMENTAL EM RATOS WISTAR PELOS 

CARBAMATOS ALDICARBE E CARBOFURANO INDUZ LESÕES 

HISTOLÓGICAS, ALTERAÇÕES BIOQUÍMICAS, HEMATOLÓGICAS E PRODUZ 

SÍNDROME COLINÉRGICA 

 

 

3.1 INTRODUÇÃO 

 

 

Os carbamatos aldicarbe (2-metil-2-[metiltio]propionaldeido-O-[metilcarbamil] 

oxima) e carbofurano (2,3-dihidro-2,2-dimetil-7-benzofuranil-N-metilcarbamato) são 

amplamente utilizados na agricultura no mundo todo (BARON; MERRIAM, 1988; 

GUPTA, 1994; GAMMON; LIU; BECKER, 2012). Essas substâncias e seus 

metabólitos são potentes inibidores da enzima acetilcolinesterase e são altamente 

tóxicas (FERGUSON et al., 1984; BARON, 1994; GUPTA, 1994; MONTESISSA et 

al., 1994; GUPTA; MILATOVIC; DETTBARN, 2001; MILATOVIC; GUPTA; 

ASCHNER, 2006), o que produz efeitos tóxicos tanto nas espécies alvo (VAN 

GESTEL, 1992; HERBRANDSON; BRADBURY; SWACKHAMER, 2003; SAXENA; 

GUPTA; MURTHY, 2014) quanto nas espécies não alvo (RISHER; MINK; STARA, 

1987; GRENDON; FROST; BAUM, 1994; FRAZIER et al., 1999; MOTAS-GUZMÁN 

et al., 2003; FLEISCHLI et al., 2004; WANG et al., 2007; XAVIER; RIGHI; SPINOSA, 

2007c; OTIENO et al., 2010; ANASTASIO; SHARP, 2011; NOVOTNÝ et al., 2011). 

Além disso, há utilização errônea destas substâncias como raticidas, o que pode 

culminar na intoxicação acidental, já que os carbamatos aldicarbe e carbofurano têm 

uso preconizado somente na agricultura (LIMA; REIS, 1995; NELSON et al., 2001; 

BUCARETCHI et al., 2012). 

Atualmente ainda há casos de intoxicação exógena com caráter intencional 

em pessoas, como em situações de homicídios e suicídios (LIMA; REIS, 1995; 

COVACI et al., 1999; NELSON et al., 2001; NISSE et al., 2002; PROENÇA et al., 

2004; RIZOS et al., 2004a; CAMPELO; CALDAS, 2010; REBELO et al., 2011; ZHOU 

et al., 2011; BUCARETCHI et al., 2012), e em animais (MONTESISSA et al., 1994; 

FRAZIER et al., 1999; MOTAS-GUZMÁN et al., 2003; FORRESTER; STANLEY, 

2004; WANG et al., 2007; XAVIER; RIGHI; SPINOSA, 2007c; ANASTASIO; SHARP, 

2011; ARNOT et al., 2011; NOVOTNÝ et al., 2011; DE SIQUEIRA et al., 2012). 

Nestes casos, geralmente os praguicidas são administrados por via oral em alta 
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dose, que pode ser variável, misturadas a alimentos palatáveis (FRAZIER et al., 

1999; MOTAS-GUZMÁN et al., 2003; XAVIER; RIGHI; SPINOSA, 2007c; ARNOT et 

al., 2011), o que facilita a sua ingestão e mascara o seu gosto. Nesta situação, os 

efeitos teciduais mais comumente encontrados são congestão e hemorragia 

sistêmicos, com edema pulmonar (SAADEH; FARSAKH; AL-ALI, 1997; RIZOS et al., 

2004a; XAVIER; RIGHI; SPINOSA, 2007c; GIADINIS et al., 2009; KARAMI-

MOHAJERI; ABDOLLAHI, 2011; NOVOTNÝ et al., 2011), embora haja estudos que 

afirmam que tais achados não são possíveis de serem encontrados pelo caráter 

agudo deste tipo de intoxicação (FRAZIER et al., 1999). Com relação aos 

parâmetros hematológicos e bioquímicos, estes comumente são referenciados em 

estudos de intoxicação experimental crônica e subcrônica (BARON, 1994; GUPTA, 

1994; DIAS et al., 2014; HARABAWY; IBRAHIM, 2014), nos quais são encontradas 

alterações significativas. Além disso, há estudos que descrevem os efeitos 

imunotóxicos dos carbamatos em humanos e em camundongos (VOS; KRAJNC, 

1983; RODGERS, 1995; BANERJEE; KONER; RAY, 1996; VOCCIA et al., 1999).  

Como os carbamatos atuam nos receptores colinérgicos muscarínicos e 

nicotínicos, os sinais clínicos frequentemente observados são agrupados na 

chamada síndrome ou crise colinérgica (GUPTA, 1994; COVACI et al., 1999; SINGH 

et al., 2007; HOFFMANN; HECKER; ABEL, 2008; INDIRA; ANDREWS; RAKESH, 

2013). Os receptores muscarínicos são encontrados no músculo liso, no coração e 

nas glândulas exócrinas, e sua estimulação gera alterações respiratórias, tais como 

broncorreia, bradipnéia devido a broncoconstrição, sialorreia, lacrimejamento e 

sudorese, náusea, vomito, diarreia, aumento da micção. Os receptores nicotínicos 

estão localizados principalmente no sistema nervoso central, nas terminações 

nervosas neuromotoras e nos gânglios autonômicos, e sua estimulação gera efeitos 

nos músculos esqueléticos, como fadiga, fraqueza, tremores involuntários, e também 

afeta os músculos respiratórios, o que contribui à dispneia e cianose, com parada 

respiratória, esta última tanto devido aos efeitos diretos nos pulmões quanto no 

tronco cerebral (BONHAM, 1995; BURTON; KAZEMI, 2000; MARRS; MAYNARD, 

2013). Além disso, ocorre agitação, acompanhada por depressão e coma (RISHER; 

MINK; STARA, 1987; BARON, 1994; GUPTA, 1994; FRAZIER et al., 1999; NELSON 

et al., 2001; YAVUZ et al., 2005; LEIBSON; LIFSHITZ, 2008; GIADINIS et al., 2009; 

ANASTASIO; SHARP, 2011; ARNOT et al., 2011; KARAMI-MOHAJERI; 

ABDOLLAHI, 2011). 
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O sangue é uma das matrizes mais utilizadas nas análises toxicológicas nos 

casos de intoxicação por praguicidas  em humanos (FERSLEW; HAGARDORN; 

MCCORMICK, 1992; AMENO et al., 2001; YAVUZ et al., 2005; HOFFMANN; 

HECKER; ABEL, 2008; SAKUNTHALA TENNAKOON; KARUNARATHNA; 

UDUGAMPALA, 2013; DEARMOND et al., 2015) em cães (MELITO; FLORIO, 2006) 

e em animais de laboratório (FERGUSON et al., 1984; PELEKIS; EMOND, 2009; 

DIAS et al., 2014). Deste modo, para a avaliação experimental dos efeitos tóxicos 

dos praguicidas, com doses crônicas e subagudas, usualmente se utiliza o rato 

(Rattus norvegicus) (FERGUSON et al., 1984; GUPTA; MILATOVIC; DETTBARN, 

2001; MILATOVIC et al., 2005; BRKIC et al., 2008; PELEKIS; EMOND, 2009; RAI et 

al., 2009; DIAS et al., 2014), com estudos demonstrando que tais resultados são 

extrapoláveis a humanos (PELEKIS; EMOND, 2009), o que enfatiza e corrobora a 

importância destes trabalhos. 

Os objetivos deste trabalho são mostrar que ocorrem lesões histológicas na 

intoxicação aguda pelos carbamatos aldicarbe e carbofurano, as alterações nos 

parâmetros bioquímicos e hematológicos, e os sinais clínicos decorrentes da 

intoxicação aguda em curto intervalo de tempo, mimetizando o que ocorre com cães 

e gatos maliciosamente intoxicados1 (XAVIER; RIGHI; SPINOSA, 2007c), bem como 

detectar os carbamatos no sangue pelo cromatografia líquida de alta eficiência com 

detector de diodos (CLAE-DAD). Além disso, será feita a comparação das alterações 

e lesões causadas pelos dois carbamatos. 

 

 

3.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

3.2.1 Animais 

 

 

Foram utilizados 30 ratos Wistar machos, de aproximadamente 300 gramas, 

com 70 dias, provenientes do Biotério do Departamento de Patologia da FMVZ-USP. 

                                                           
1 SIQUEIRA, A.; FUKUSHIMA, A.R.; SALVAGNI, F.A.; YOSHIDA, A.S.; SPINOSA, H.S.; MAIORKA, P.C. Poisoning of cats and 

dogs by the carbamate pesticides aldicarb and carbofuran. Trabalho submetido e em fase de revisão. 
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Foram alocados 5 animais por caixa em ambiente climatizado, à temperatura 

aproximada entre 24 a 26oC e umidade relativa do ar entre 60 e 70%, com 

luminosidade artificial, em um ciclo de claro-escuro de 12 horas. O acesso a água e 

ração foi ad libitum. Os animais eram ambientados a estas condições cerca de 10 

dias antes de sua utilização. Todos os procedimentos experimentais, bem como a 

condição de acondicionamento dos animais, foram aprovados pelo Comitê de Ética 

no Uso de Animais (CEUA-FMVZ-USP), e recebeu o protocolo de número 

2301/2011.  

 

 

3.2.2 Preparação da soluções de aldicarbe e de carbofurano 
 

 

Para simular os efeitos da dose letal dos carbamatos aldicarbe e carbofurano 

geralmente ministrada aos animais intoxicados, cuja dose geralmente é 

desconhecida, a preparação das soluções aquosas se deu de forma a atingir uma 

alta dose, já que a DL50 do aldicarbe é de 0,5-1,5 mg/kg para os ratos, e a do 

carbofurano varia de 5-13 mg/kg à mesma espécie. Deste modo, foi preparada uma 

solução de 50mL com 1 g de grânulos, a partir do grânulo de Temik®, que contém 

15% de aldicarbe, de modo a atingir a concentração de 3,0 mg/mL. Foi preparada 

uma solução de 50mL com 4 g de grânulos de Furadan ®, que contém 5% de 

carbofurano, para atingir a concentração de 4,0 mg/mL. 

 

 

3.2.3 Protocolo experimental 

 

 

Foi fornecido 1,5 mL de solução aquosa de aldicarbe por gavagem oral, na 

concentração de 3,0 mg/mL, por rato (n = 10 animais) e 2,0 mL de solução aquosa 

de carbofurano, na concentração de 4,0 mg/mL, por rato (n = 10 animais). Ambas as 

substâncias foram administradas em dose única. Os animais controles receberam 

por gavagem 2,0 mL de água (n = 10 animais).  
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3.2.4 Observação e avaliação dos sinais clínicos 
 

 

Tanto após a administração da solução de aldicarbe quanto a de carbofurano, 

os animais foram colocados em uma caixa com maravalha acoplada a uma estativa, 

para avaliar os sinais clínicos e o tempo em que ocorreram, e foi realizada a 

filmagem por 5 minutos com a máquina fotográfica digital Canon Powershot SX130 

IS. O mesmo foi realizado com o grupo controle. 

Após os animais começaram a apresentar os sinais da síndrome da síndrome 

colinérgica, tais como aumento da micção, agitação, fasciculações musculares, 

torpor e coma, foi feita a sedação profunda com uma solução de quetamina 

(Dopalen 10%, Ceva, 0,3 mL/animal) e xilazina (Anasedan 2%, Vetbrands, 0,2 

mL/animal).  

 

 

3.2.5 Coleta de sangue e eutanásia 

 

 

Após o avaliar a sensibilidade a dor, quando não houve nenhuma reação aos 

testes de sensibilidade, foi feita a colheita via punção cardíaca, cujo volume médio 

colhido foi de 8 mL, para a realização do exame toxicológico, do hemograma e da 

bioquímica sérica para avaliar a alanina transaminase (ALT), aspartato 

aminotransferase (AST), fosfatase alcalina (FA), glicose, colesterol total, 

triglicerídeos, ureia, ácido úrico, creatinina, proteína total, albumina e globulina, além 

da colinesterase. Foi colhido sangue em tubo com ácido etilenodiamino tetra-acético 

(EDTA) para a realização do hemograma, e em tubo seco para a realização do 

exame toxicológico e à bioquímica sérica.   

 

 

3.2.6 Necropsia e colheita de material biológico   

 

 

A necropsia foi realizada imediatamente após o óbito. O cérebro, o pulmão, o 

estômago cheio e vazio, fígado, rim e adrenais foram avaliados, retirados, 

fotografados e pesados. Foram colhidos três fragmentos de cada órgão, de porções 
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aleatórias. O cérebro foi colhido inteiro e cortado em 6 partes, adaptado de (RAO et 

al., 2011), que depois foram agrupadas em C1 (lobo frontal a hipocampo) e em C2 

(hipocampo a tronco encefálico). Todos os tecidos foram fixados em formalina a 10% 

tamponada, desidratados em concentrações crescentes de álcool etílico, 

diafanizados em xilol e incluídos em parafina. Cortes de 5µm foram corados pela 

hematoxilina e eosina. As lâminas foram revisadas pelos autores. O escore lesional 

microscópico foi utilizado para avaliação, de acordo com a sua distribuição, 

conforme segue: 0 – sem lesões; 1 –focal; 2 –multifocal a coalescente; 3 –difusa.  

 

 

3.2.7 Análise toxicológica 
 

 

3.2.7.1 Extração líquido-líquido 
 

 

Os melhores índices de recuperação dos carbamatos e metabólitos em 

matrizes biológicas foram obtidos conforme os seguintes procedimentos: 1) foram 

utilizados 4 mL de sangue, ao qual foi adicionado o padrão interno; 2) foi adicionado 

na proporção de 1:1 uma mistura de éter:clorofórmio; 3) Foi realizada a agitação por 

60 minutos em agitador tipo vortex automático; 4) após a agitação foi realizada uma 

centrifugação a 4000 rpm sobre uma temperatura de 4ºC por 3 minutos; 5) a porção 

etérea foi separada e filtrada através de sulfato de sódio anidro; 6) o resíduo da 

filtração foi evaporado em capela a temperatura ambiente e o mesmo foi 

reconstituído com acetonitrila a qual foi filtrada em filtros de poros de 0,22 um, e 

esse extrato foi injetado no cromatógrafo e analisado pela CLAE-DAD (Agilent 1100, 

Agilent Technologies). 

 

 

3.2.7.2 Método de análise por CLAE-DAD 

 

 

As condições ótimas de separação e análise dos carbamatos e metabólitos 

foram obtidas utilizando-se fluxo de 1,0 mL/min no modo de eluição gradiente com 

programação linear, iniciando com 100% de água e 0% de acetonitrila (ACN) até 
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80% de ACN/H2O em 30 min; temperatura da coluna selecionada em 30 ºC; volume 

de injeção 20 µL e detector de arranjo de diodos, selecionado para detecção 

simultânea nos seguintes comprimentos de onda: 203 e 246. O comprimento de 

onda de absorção para aldicarbe foi 246 nm; para 3-hidroxicarbofurano, aldicarbe 

sulfóxido, aldicarbe sulfona, carbofurano e metiocarbe em 203 nm. Nestas 

condições, os carbamatos e seus metabólitos foram analisados em uma corrida 

cromatográfica de 60 minutos. Após cada análise a coluna foi limpa com 50% de 

ACN/H2O até 100% de ACN em 5 minutos. O retorno às condições iniciais para nova 

análise foi de 100% de ACN até 100% de água. A coluna foi mantida nas condições 

iniciais de análise por 10 minutos antes de nova injeção para estabilização. Os 

padrões analíticos utilizados foram aldicarb Pestanal (Fluka – Sigma-Aldrich, St. 

Louis, MO), aldicarb sulfona Pestanal (Fluka – Sigma-Aldrich, St. Louis, 

MO), aldicarb sulfóxido Pestanal (Fluka – Sigma-Aldrich, St. Louis, MO), carbofurano 

(Fluka – Sigma-Aldrich, St. Louis, MO) e carbofurano-3-hidroxi Pestanal (Fluka –

 Sigma-Aldrich, St. Louis, MO).  

 

 

3.2.8 Análise estatística 
 

 

A análise estatística foi realizada utilizando-se o software R, versão 3.1.1 (R 

Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria). Os dados paramétricos foram 

analisados pela análise de variância de uma via (ANOVA), seguida pelo teste de 

comparações múltiplas de Tukey HSD (honest significant differences)2. Os dados 

não-paramétricos foram analisados pelo teste Kurskal-Wallis com múltiplas 

comparações entre os grupos. As diferenças foram consideradas significantes para p 

≤0,05.  

 

 

  

                                                           
2
 Teste estatístico: Tukey’s honest significant differences post hoc analysis. 
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3.3 RESULTADOS 
 

 

3.3.1 Sinais clínicos da intoxicação experimental 

 

 

Os animais experimentalmente intoxicados por aldicarbe e por carbofurano 

apresentaram sinais clínicos semelhantes. Com relação ao aldicarbe, as médias de 

tempo para o surgimentos de sinais clínicos, medidas em minutos, os animais 

começaram a apresentar agitação, taquipnéia e espasmos musculares com 1 minuto 

e 30 segundos, prostração e paralisia com 1 minuto e 50 segundos, e com três 

minutos e 30 segundos apresentaram espasmos corporais e ataxia acentuados. 

Além disso, em dois animais foi possível observar sialorreia intensa, em 5 animais 

houve hemorragia ocular e um animal vocalizou. Com relação ao carbofurano, os 

animais começaram a apresentar agitação e taquipnéia aos 2 minutos, e foi evidente 

a dor abdominal, demonstrada pela contração intensa aos 2 minutos e 22 segundos, 

com espasmos corporais leves e ataxia aos 3 minutos e 3 segundos. Dois animais 

apresentaram sialorreia, 1 vocalizou e 3 apresentaram aumento da frequência de 

defecação. 

 

3.3.2 Análise histopatológica 

 

 

 As figuras 3 a 6 representam as imagens dos tecidos dos animais 

experimentalmente intoxicados pelos praguicidas carbamatos aldicarbe e 

carbofurano.  
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Figura 3 – Fotomicrografias do cérebro, pâncreas e estômago no post mortem imediato dos ratos 

Wistar intoxicados experimentalmente com aldicarbe (3,0 mg/mL) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Legenda: Fotomicrografias do cérebro, coração, pâncreas e estômago no post mortem imediato dos 
ratos Wistar; A: cerebelo, meninge: hemorragia e congestão de meninge, aumento de100x; 
B: cérebro: congestão e edema perivascular e perineuronal, aumento de 100x; C: 
pâncreas: congestão e hemorragia, aumento de 100x; D: estômago: hemorragia em 
submucosa, aumento de 200x.  E: estômago: congestão em mucosa e em submucosa, 

aumento de 200x. Barra = 50m. 
 Fonte: (SIQUEIRA, 2014) 

  

A B 

C D 

E 
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Figura 4 – Fotomicrografias do pulmão, rim, fígado e glândula adrenal no post mortem imediato 
dos ratos Wistar intoxicados experimentalmente com aldicarbe (3,0 mg/mL)  

 

 
Legenda: Fotomicrografias do pulmão, rim, fígado e glândula adrenal no post mortem imediato dos 

ratos Wistar; F: pulmão: congestão e hemorragia, aumento de 200x; G: pulmão: congestão 
e enfisema, aumento de 100x; H: rim: congestão e nefrose, aumento de 200x; I: fígado: 
congestão e degeneração hidrópica, aumento de 400x; J: glândula adrenal: congestão em 

córtex, congestão e hemorragia medula, aumento de 200x.  Barra = 50m. 
Fonte: (SIQUEIRA, 2014) 

 

  

H I 

J 

F G 
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Figura 5 – Fotomicrografias do cérebro, pâncreas e estômago no post mortem imediato dos ratos 
Wistar intoxicados experimentalmente com carbofurano (4,0 mg/mL)  

 

  
Legenda: Fotomicrografias do cérebro, coração, pâncreas e estômago no post mortem imediato dos 

ratos Wistar; A: cérebro: congestão e edema perivascular e perineuronal, aumento de 100x; 
B: cérebro: hemorragia, aumento de 400x; C: pâncreas: congestão, aumento de 200x; D: 

estômago: congestão em mucosa e em submucosa, aumento de 200x.  Barra = 50m.  
Fonte: (SIQUEIRA, 2014) 

  

A B 

C D 
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Figura 6 –  Fotomicrografias do pulmão, fígado, rim e glândula adrenal no post mortem imediato 
dos ratos Wistar intoxicados experimentalmente com carbofurano (4,0 mg/mL) 

 

Legenda: Fotomicrografias do pulmão, fígado, rim e glândula adrenal no post mortem imediato dos 
ratos Wistar; E: pulmão: congestão, hemorragia e edema (seta), aumento de 100x; F: 
pulmão: congestão e enfisema, aumento de 100x; G: fígado: congestão e hemorragia, 
aumento de 100x; H: fígado: congestão, aumento de 400x; I: rim: congestão e nefrose, 
aumento de 200x; J: glândula adrenal: congestão em medula, aumento de 200x.  Barra = 

50m. 
 Fonte: (SIQUEIRA, 2014) 
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3.3.2 Análise estatística 
 

 

3.3.2.1 Alterações histopatológicas 
 

 

Nas figuras 7 a 14 constam as análises estatísticas relativas às alterações 

histopatológicas observadas entre os animais experimentalmente intoxicados por 

aldicarbe, carbofurano e o grupo controle. 

 

Figura 7 -  Escore microscópico da glândula adrenal dos ratos Wistar intoxicados por aldicarbe 
(3,0mg/mL), por carbofurano (4mg/mL) em comparação ao grupo controle 

 
Legenda: As barras representam a mediana, com valores máximos e mínimos dos escores 

microscópicos da adrenal (n = 10/grupo).  A – Congestão da medula da adrenal (P = 
0,0006, Teste de Kruskal-Wallis).  B – Congestão do córtex da adrenal (P = 0,0149, Teste 
de Kruskal-Wallis). C – Hemorragia da adrenal (P = 0,0041, Teste de Kruskal-Wallis). D – 
Reatividade do córtex da adrenal (P = 0,1046, Teste de Kruskal-Wallis). Letras diferentes 
sobre as caixas indicam diferenças estatísticas significantes, em P < 0,05 (Teste de 
Tukey-Kramer). 
Fonte: (SIQUEIRA, 2014) 
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Figura 8 - Escore microscópico do estômago dos ratos Wistar intoxicados por aldicarbe (3,0mg/mL), 

por carbofurano (4mg/mL) em comparação ao grupo controle  

 
Legenda:  As barras representam a mediana, com valores máximos e mínimos dos escores 

microscópicos do estômago (n = 10/grupo).  A – Congestão da mucosa do estômago (P = 
0,0637, Teste de Kruskal-Wallis). B – Congestão da submucosa do estômago (P = 0,0065, 
Teste de Kruskal-Wallis). C – Hemorragia do estômago (P = 0,3679, Teste de Kruskal-
Wallis). Pontos pretos representam os valores de escores brutos. Letras diferentes sobre 
as caixas indicam diferenças estatísticas significantes, em P < 0,05 (Teste de Tukey-
Kramer). 
Fonte: (SIQUEIRA, 2014) 
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Figura 9 - Escore microscópico do cérebro/meninge (1) dos ratos Wistar intoxicados por aldicarbe 

(3,0mg/mL), por carbofurano (4mg/mL) em comparação ao grupo controle 

 

 

Legenda:  As barras representam a mediana, com valores máximos e mínimos dos escores 
microscópicos do cérebro e meninge (1*) (n = 10/grupo). A – Congestão do cérebro (P = 
0,0001, Teste de Kruskal-Wallis). B – Edema do cérebro (P = 0,0010, Teste de Kruskal-
Wallis). C – Hemorragia no cérebro (P = 0,0435, Teste de Kruskal-Wallis). D – Congestão 
em paquimeninge (P = 0,0385, Teste de Kruskal-Wallis). E – Hemorragia em 
paquimeninge (P = 0,0047, Teste de Kruskal-Wallis). Pontos pretos representam os 
valores de escores brutos. Letras diferentes sobre as caixas indicam diferenças 
estatísticas significantes, em P < 0,05 (Teste de Tukey-Kramer). 
Fonte: (SIQUEIRA, 2014) 
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Figura 10 -  Escore microscópico do cérebro/meninge (2) dos ratos Wistar intoxicados por aldicarbe 

(3,0mg/mL), por carbofurano (4mg/mL) em comparação ao grupo controle 

 

Legenda:  As barras representam a mediana, com valores máximos e mínimos dos escores 
microscópicos do cérebro e meninge (2*) (n = 10/grupo A – Congestão do cérebro (P = 
0,0086, Teste de Kruskal-Wallis). B – Edema do cérebro (P = 0,0153, Teste de Kruskal-
Wallis). C – Hemorragia no cérebro (P = 0,0041, Teste de Kruskal-Wallis). D – Congestão 
em paquimeninge (P = 0,0004, Teste de Kruskal-Wallis). E – Hemorragia em 
paquimeninge (P = 0,0373, Teste de Kruskal-Wallis). Pontos pretos representam os 
valores de escores brutos. Letras diferentes sobre as caixas indicam diferenças 
estatísticas significantes, em P < 0,05 (Teste de Tukey-Kramer). 
Fonte: (SIQUEIRA, 2014) 
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Figura 11 -  Escore microscópico do fígado dos ratos Wistar intoxicados por aldicarbe (3,0mg/mL), 

por carbofurano (4mg/mL) em comparação ao grupo controle 

 
 
Legenda: As barras representam a mediana, com valores máximos e mínimos dos escores 

microscópicos do fígado (n = 10/grupo).  A – Congestão do fígado (P = 0,0001, Teste de 
Kruskal-Wallis). B – Hemorragia do fígado (P = 0,0091, Teste de Kruskal-Wallis). C – 
Degeneração hidrópica do fígado (P = 0,0041, Teste de Kruskal-Wallis). D – Degeneração 
microgoticular do fígado (P = 0,3435, Teste de Kruskal-Wallis). Letras diferentes sobre as 
caixas indicam diferenças estatísticas significantes, em P < 0,05 (Teste de Tukey-Kramer). 

  Fonte: (SIQUEIRA, 2014) 
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Figura 12 - Escore microscópico do pâncreas dos ratos Wistar intoxicados por aldicarbe (3,0mg/mL), 

por carbofurano (4mg/mL) em comparação ao grupo controle 

 

 

Legenda: As barras representam a mediana, com valores máximos e mínimos dos escores 
microscópicos do pâncreas (n = 10/grupo).  A – Congestão do pâncreas (P = 0,0012, 
Teste de Kruskal-Wallis). B – Hemorragia do pâncreas (P = 0,2042, Teste de Kruskal-
Wallis). Letras diferentes sobre as caixas indicam diferenças estatísticas significantes, em 
P < 0,05 (Teste de Tukey-Kramer). 
Fonte: (SIQUEIRA, 2014) 
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Figura 13 - Escore microscópico do pulmão dos ratos Wistar intoxicados por aldicarbe 

(3,0mg/mL), por carbofurano (4mg/mL) em comparação ao grupo controle 

 

 

Legenda:  As barras representam a mediana, com valores máximos e mínimos dos escores 
microscópicos do pulmão (n = 10/grupo).  A – Edema do pulmão (P = 0,00009, Teste de 
Kruskal-Wallis). B – Congestão do pulmão (P = 0,00009, Teste de Kruskal-Wallis). C – 
Hemorragia do pulmão (P = 0,0014, Teste de Kruskal-Wallis). D – Enfisema do pulmão (P 
= 0,0003, Teste de Kruskal-Wallis). Letras diferentes sobre as caixas indicam diferenças 
estatísticas significantes, em P < 0,05 (Teste de Tukey-Kramer). 
Fonte: (SIQUEIRA, 2014) 
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Figura 14 - Escore microscópico do rim dos ratos Wistar intoxicados por aldicarbe (3,0mg/mL), por 

carbofurano (4mg/mL) em comparação ao grupo controle 

 

 

Legenda: As barras representam a mediana, com valores máximos e mínimos dos escores 
microscópicos do rim (n = 10/grupo).  A – Congestão do rim (P = 0,00006, Teste de 
Kruskal-Wallis). B – Hemorragia do rim (P = 0,00005, Teste de Kruskal-Wallis). C – 
Nefrose (P = 0,00002, Teste de Kruskal-Wallis). Letras diferentes sobre as caixas indicam 
diferenças estatísticas significantes, em P < 0,05 (Teste de Tukey-Kramer).       
Fonte: (SIQUEIRA, 2014)                                   
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3.2.3.2 Hematologia e bioquímica sérica 
 

 

 Nas tabelas 5 e 6 estão descritas as alterações em hemograma e bioquímica 

sérica dos animais experimentalmente intoxicados por aldicarbe e por carbofurano, 

com relação ao grupo controle. 

 

Tabela 5 – Hemograma (contagem e diferencial) dos ratos Wistar intoxicados por aldicarbe 
(3,0mg/mL), por carbofurano (4mg/mL) em comparação com animais do grupo controle 

 

Controle* 
(n=10) 

Aldicarbe 
(n=10)  

Carbofurano 
(n=10) 

Eritrócitos (103/mm3) 6,6a±0,3 7,5b±0,4b 7,2b ±0,5 
Leucócitos 
(103/mm3) 7,2a±1,4 7,2a ±1,5 4,9b ±1,8 

Hemoglobina (g/dL) 14,7c ±1,0 16,8a ±0,8 15,8b ±0,9 

Hematócrito (%) 39,2b ±1,7 44,2a ±1,9 42,6a ±3,2 

MCHC (g/dL) 22,1a ±0,6 22,3a ±0,9 21,9a ±0,4 

MCH (pg) 37,4a ±1,0 37,9a ±0,6 37,0a ±1,1 

MCV (m3) 59,1a ±0,8 58,8a±1,6 59,2a±2,3 

Segmentados (mm3) 877,7 a ±382,2 920,0 a ±377,1 586,0 a ±170,5 

Bastonetes (mm3) 9,4 a ±29,7 22,4 a ±51,6 9,9 a ±21,9 

Eosinófilos (mm3) 29,3 a ±38,9 78,1b±42,0 19,2 a ±34,2 

Linfócitos (mm3) 5943,7a ±1100,8 5859,3 a ±1288,9 4287,2b±1750,7 

Monócitos (mm3) 304,3 a ±118,5 350,2 a ±143,8 62,1b±81,8 

Basófilos (mm3) 14,0 a ±29,65 0,0 a ± 0,0 5,6 a ±12,26 
 
Nota: os dados representam a média ±desvio padrão; letras diferentes entre os grupos representam 

diferenças estatisticamente significantes (p<0,05); Teste de ANOVA de uma via e teste post 
hoc de Tukey-Kramer para comparações entre grupos (n=10 animais/grupo). 
Fonte: (SIQUEIRA, 2014) 

 

 

Tabela 6 – Bioquímica sérica e colinesterase dos ratos Wistar intoxicados por aldicarbe (3,0mg/mL), 
por carbofurano (4mg/mL) em comparação com animais do grupo controle 

(continua) 

 

Controle* 
(n=10) 

Aldicarbe 
(n=10) 

Carbofurano 
(n=10) 

Ácido úrico (mg/dL) 2,3a±0,86 3,77a,b ±2,37 6,26b±3,3843 
Alanina 
aminotransferase (U/L) 51,8a±10,84 68,6b±6,65 63,3a,b ±15,621 
Aspartato 
aminotransferase (U/L) 200,4a±34,05 200,4a±63,94 218,0a±45,9001 

Colesterol total (mg/dL) 82,1a±24,16 71,4a±6,70 106,0b±18,10 

Creatinina (mg/dL) 0,83a±0,09 0,87a±0,11 1,27b±0,08 
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   (conclusão) 

Fosfatase alcalina (U/L) 294,2a±50,24 323,3a,b±59,31 371,6b±73,01 

Glicose (mg/dL) 192,4a,b±43,77 180,5a±35,57 249,3b±40,66 

Proteína total (g/dL) 5,41a±0,51 6,07b±0,52 5,49a±0,16 

Albumina (g/dL) 3,83a±0,30 4,38b±0,10 3,87a±0,24 

Globulina (g/dL) 1,58a±0,76 1,11a±0,13 2,20b±0,41 

Triglicérides (mg/dL) 249,11a±91,74 304,1a±197,33 287,7a±80,72 

Ureia (mg/dL) 57,3a±6,25 60,5a±5,36 58,1a±4,46 
 
Nota: os dados representam a média ±desvio padrão; letras diferentes entre os grupos representam 

diferenças estatisticamente significantes (p<0,05); Teste de ANOVA de uma via e teste post 
hoc de Tukey-Kramer para comparações entre grupos (n=10 animais/grupo). 
Fonte: (SIQUEIRA, 2014) 

 

3.2.3.3 Concentração sérica de acetilcolinesterase 
 

 

 Na Figura 15 estão ilustradas as concentrações séricas de acetilcolinesterase 

no três grupos. 

Figura 15 – Concentração sérica da enzima acetilcolinesterase nos ratos Wistar intoxicados por 

aldicarbe (3,0mg/mL), por carbofurano (4mg/mL) em comparação ao grupo controle 

 

Legenda: Os resultados representam média ± desvio padrão das concentrações da enzima 
acetilcolinesterase (n = 10/grupo).  Os grupos representam diferenças estatisticamente 
significantes (p<0,05). Teste de ANOVA de uma via e teste post hoc de Tukey-Kramer 
para comparações entre grupos (n=10 animais/grupo). 

  Fonte: (SIQUEIRA, 2014) 
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3.2.3.4 Quantificações de aldicarbe e de carbofurano no sangue 

 

 Na tabela 7 estão elencadas as concentrações sanguíneas de aldicarbe e 

carbofurano nos animais intoxicados, representados pela sua média e desvios-

padrão. 

 

Tabela 7 – Concentração sanguinea (g/mL) de aldicarbe e de carbofurano nos ratos Wistar 
intoxicados por aldicarbe (3,0mg/mL), por carbofurano (4mg/mL) 

Substância Concentração média 
±desvio padrão  

Concentração máxima Concentração mínima 

Aldicarbe  3,548917±2.28518031  8.125378944 1.017724604 
Carbofurano  7,997846 ±9.8762599 37.13471997* 2.348367226 
Nota: *esvaziamento gástrico 
Fonte: (SIQUEIRA, 2014) 

 

 

3.3 DISCUSSÃO 

 

 

 Os sinais clínicos observados nos animais experimentais foram muito 

semelhantes aos relatados em outros estudos, nos quais são relatados sinais 

clínicos advindos da síndrome colinérgica (BARON, 1994; LIMA; REIS, 1995; 

NELSON et al., 2001; HOFFMANN; HECKER; ABEL, 2008; LEIBSON; LIFSHITZ, 

2008; GIADINIS et al., 2009; ANASTASIO; SHARP, 2011; ARNOT et al., 2011; 

BUCARETCHI et al., 2012), que em sua maioria foram intoxicações intencionais, nas 

quais os praguicidas foram fornecidos ou ingeridos em dose única. Há relatos de que 

o surgimento dos sinais clínicos varia de 30 minutos a 3 horas em cães e gatos 

(FRAZIER et al., 1999; XAVIER; RIGHI; SPINOSA, 2007a; ANASTASIO; SHARP, 

2011; ARNOT et al., 2011), entretanto a dose é desconhecida. No caso de nosso 

estudo, a alta dose gerou a síndrome colinérgica em menos de 10 minutos, o que 

sugere que, dependendo da dose, os efeitos podem ocorrer de modo mais rápido e 

intenso (ROTH et al., 1993; MORITZ et al., 1994). No caso do aldicarbe, semelhante 

a outro estudo em ratos, também foram observados tremores e ataxia (MOSER, 

1999). Além disso, a concentração sérica de colinesterase nos animais intoxicados 

com aldicarbe estava drasticamente diminuída com relação ao carbofurano e ambos 

com relação ao controle, o que é o esperado devido a toxicidade das substâncias 

(FERGUSON et al., 1984; GUPTA, 1994; MILATOVIC; GUPTA; ASCHNER, 2006; 
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SINGH et al., 2007; HOFFMANN; HECKER; ABEL, 2008; MARRS; MAYNARD, 

2013; DIAS et al., 2014), o que explica os sinais clínicos, pois uma dose alta e única 

pode não possibilitar à enzima acetilcolinesterase que retome sua atividade e reverta 

os efeitos dos carbamatos (ROTH et al., 1993). Isto também pode, em parte, explicar 

as lesões histológicas, já que houve lesões em todos os órgãos avaliados, como 

congestão e hemorragia de escore variado, o que corrobora com outros estudos 

(SHERMAN; ROSS, 1969; GUPTA, 1994; MORITZ et al., 1994; SINGH; SINGH; 

SHARMA, 2003; RIZOS et al., 2004a; XAVIER; RIGHI; SPINOSA, 2007c), embora 

haja estudos que afirmem que as intoxicações agudas por carbamatos não 

provocam lesões, sejam elas macroscópicas ou  histológicas (FRAZIER et al., 1999).  

A utilização de um sistema de escore lesional auxilia na uniformização da 

avaliação de lesões, o que pode ser imprescindível na sua interpretação (GIBSON-

CORLEY; OLIVIER; MEYERHOLZ, 2013), revelando que, embora os praguicidas 

aldicarbe e carbofurano sejam ambos da classe dos carbamatos, eles provocam 

lesões com distribuição diferentes. Isso pode ser explicado pela distribuição e tipo de 

receptor colinérgico nas vísceras (EDVINSSON; FALCK; OWMAN, 1977; RISHER; 

MINK; STARA, 1987; RAMACHANDRAN et al., 1989; KALARIA; HOMAYOUN; 

WHITEHOUSE, 1994; TRAISH et al., 1995; MILATOVIC; GUPTA; ASCHNER, 2006; 

MARRS; MAYNARD, 2013). Ao avaliar o cérebro dos ratos em porções diferentes, 

pode-se verificar que as lesões de maior escore ocorrem na porção do hipotálamo 

ao tronco encefálico, o que pode ser explicado pela distribuição dos receptores 

nicotínicos e muscarínicos no sistema nervoso central, que não é homogênea, bem 

como a atividade da enzima acetilcolinesterase (EDVINSSON; FALCK; OWMAN, 

1977; ESTRADA; KRAUSE, 1982; KALARIA; HOMAYOUN; WHITEHOUSE, 1994; 

ELHUSSEINY et al., 1999; MOSER, 1999; JUNG et al., 2003). Os achados na 

glândula adrenal também podem ter explicação semelhante, já que a inervação do 

cortex e da medula são diferentes, bem como a presença de receptores nicotínicos e 

muscarínicos e seus tipos celulares, o que culminou em lesões multifocais com 

maior escore na medula (KESSE; PARKER; COUPLAND, 1988; COUPLAND et al., 

1989; KOKO et al., 2004), cujas células apresentaram vacuolização focal tanto no 

aldicarbe quanto no carbofurano. O fígado, órgão de metabolismo dos carbamatos 

aldicarbe e carbofurano quando ingeridos por via oral, apresentou distribuição 

multifocal da congestão e focal para a degeneração hidrópica, demonstrando que, 

mesmo em curto tempo, as praguicidas são capazes de causar alterações celulares, 
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o que também ocorre no rim (GIADINIS et al., 2009; PELEKIS; EMOND, 2009; 

KARAMI-MOHAJERI; ABDOLLAHI, 2011; SAKUNTHALA TENNAKOON; 

KARUNARATHNA; UDUGAMPALA, 2013; DIAS et al., 2014; IBRAHIM; 

HARABAWY, 2014). 

A bioquímica sérica, juntamente com as lesões teciduais, são parâmetros 

importantes para a avaliação das lesões celulares causadas pelos carbamatos, 

embora sejam mais utilizadas em estudos de intoxicação crônica, ou em que as 

doses são seriadas (BARON, 1994; GUPTA, 1994; MOSER, 1999; SINGH; SINGH; 

SHARMA, 2003; MUDIAM; CH; SAXENA, 2013; DIAS et al., 2014; HARABAWY; 

IBRAHIM, 2014). Entretanto, encontrou-se  diferenças significantes na alanina 

transaminase (ALT),  proteína total, fosfatase alcalina, creatinina, glicose, colesterol 

e ácido úrico, cuja concentração foi diferente entre os grupos, sugerindo lesão 

hepática e renal  e revelando que o aldicarbe e o carbofurano apresentam 

mecanismo de toxicidade celular diferenciada (BRKIC et al., 2008; SATPAL; JAIN; 

PUNIA, 2010; DIAS et al., 2014), além de serem possíveis indicativos, juntamente 

com a acetilcolinesterase e com os sinais clínicos da síndrome colinesterásica, de 

intoxicação por carbamatos. Outro fato é que a glicose pode ser um indicativo de 

estresse em ratos, tanto por manuseio quanto por procedimentos experimentais 

(GARTNER et al., 1980; PASCOE; SMYTHE; STORLIEN, 1991; LEE, 1992). 

Entretanto, verifica-se um maior aumento da sua concentração no grupo do 

carbofurano, o que pode ser explicado pelo odor aversivo da substância. Os 

parâmetros hematológicos podem refletir o status imune do animal, bem como sua 

reação a agentes tóxicos, conforme foi observado com a menor contagem de 

leucócitos totais, de linfócitos e de monócitos no grupo do carbofurano, sugerindo 

um efeito imunotóxico superior ao do aldicarbe na dose administrada, o que pode 

ser explicado pelos efeitos tóxicos destas substâncias no baço e na medula óssea 

(VOS; KRAJNC, 1983; RODGERS, 1995; BANERJEE; KONER; RAY, 1996; 

VOCCIA et al., 1999; GALLOWAY; HANDY, 2003). Tais efeitos nos parâmetros 

hematológicos são esperados, haja vista a alta toxicidade destas substâncias (VOS; 

KRAJNC, 1983; EXON, 1984; RODGERS, 1995; BANERJEE; KONER; RAY, 1996; 

VOCCIA et al., 1999; MCINTYRE, 2014).   

A avaliação da concentração sanguínea dos praguicidas carbamatos é 

amplamente utilizada  em casos de homicídios/suicídios, em casos de mortes de 

cães (MELITO; FLORIO, 2006), e em estudos experimentais com doses seriadas ou 
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de cronicidade (GUPTA, 1994; MOSER, 1999; AMENO et al., 2001; PROENÇA et 

al., 2004; HOFFMANN; HECKER; ABEL, 2008; PELEKIS; EMOND, 2009; SATPAL; 

JAIN; PUNIA, 2010; BUCARETCHI et al., 2012; SAKUNTHALA TENNAKOON; 

KARUNARATHNA; UDUGAMPALA, 2013; DIAS et al., 2014; HARABAWY; 

IBRAHIM, 2014). Entretanto, no presente estudo, com uma única dose letal, de curta 

duração, já foi possível detectar concentrações distintas de aldicarbe e de 

carbofurano, denotando e ratificando a rapidez do seu metabolismo, absorção e 

distribuição (FERGUSON et al., 1984; GUPTA, 1994; YOON et al., 2001; 

MILATOVIC; GUPTA; ASCHNER, 2006; DIAS et al., 2014; HARABAWY; IBRAHIM, 

2014).        

 

 

3.4 CONCLUSÃO  

 

 

 Os achados do presente estudo sugerem que, mesmo em casos de 

intoxicações agudas com altas doses dos praguicidas carbamatos aldicarbe e 

carbofurano, é possível investigar efeitos imunotóxicos precoces, o que já foi 

observado em camundongos, bem como lesões teciduais tanto pela bioquímica 

sérica quanto pela análise histopatológica. Além disso, a mensuração da 

concentração sanguínea dos carbamatos é um importante parâmetro diagnóstico da 

intoxicação por praguicidas no post mortem.   
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4. EXUMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE INVESTIGAÇÃO EM CASOS DE 

INTOXICAÇÃO PELOS CARBAMATOS ALDICARBE E CARBOFURANO: UM 

ESTUDO EXPERIMENTAL EM RATOS WISTAR 

 

 

4.1 INTRODUÇÃO 

  

 

A exumação é uma importante ferramenta na investigação de mortes 

suspeitas, consistindo no desenterramento do cadáver, sua avaliação necroscópica 

e de todos os vestígios encontrados próximos a ele (SPENNEMANN; FRANKE, 

1995; GRELLNER; GLENEWINKEL, 1997; FERLLINI, 2010; FIEDLER et al., 2012; 

MIRZA et al., 2012). Um dos motivos que leva ao pedido deste exame em humanos 

é a suspeita de mortes devido a intoxicações por praguicidas, medicamentos e 

drogas de abuso (GRELLNER; GLENEWINKEL, 1997; SPILLER; PFIEFER, 2007; 

EHRLICH; RIESSELMANN; TSOKOS, 2009; KUMAR et al., 2009; KÄFERSTEIN; 

STICHT; MADEA, 2013). Com relação aos animais, uma das maiores causas de 

óbitos suspeitos é a intoxicação exógena intencional por praguicidas, que no Brasil é 

considerada crime de maus tratos, segundo a Lei Federal 9605/1998. Entretanto, se 

o animal foi enterrado sem exame necroscópico este crime não é investigado, 

porque para isso é necessário que seja colhido material para o exame toxicológico, 

mandatório ao diagnóstico das intoxicações. Com relação aos praguicidas inibidores 

da enzima acetilcolinesterase, como os carbamatos e os organofosforados, estes 

também são detectados nas exumações, como em casos de intoxicações em 

humanos (PROENÇA et al., 2004; KUMAR et al., 2009; ZHOU et al., 2011; 

SAKUNTHALA TENNAKOON; KARUNARATHNA; UDUGAMPALA, 2013), havendo 

relato de persistência de organofosforado até 17 anos após o óbito (GRELLNER; 

GLENEWINKEL, 1997). 

Os estudos sobre detecção post mortem dos praguicidas carbamatos 

aldicarbe e carbofurano em intoxicações intencionais em humanos descrevem 

diversos métodos analíticos e matrizes para o seu diagnóstico, o que não é tão 

frequente com relação aos animais domésticos e silvestres,  (FRAZIER et al., 1999; 

MOTAS-GUZMÁN et al., 2003; FORRESTER; STANLEY, 2004; WANG et al., 2007; 

XAVIER; RIGHI; SPINOSA, 2007c; GIADINIS et al., 2009; OTIENO et al., 2010; 
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ANASTASIO; SHARP, 2011; ARNOT et al., 2011; NOVOTNÝ et al., 2011). No Brasil, 

há casos de intoxicação em cães e gatos por estas substâncias, com análise de 

casuística de necropsia (XAVIER et al., 2007; MARLET; MAIORKA, 2010; DE 

SIQUEIRA et al., 2012), nos quais as matrizes de escolha para análise são conteúdo 

gástrico (XAVIER et al., 2007; BULCÃO et al., 2010; MARLET; MAIORKA, 2010; DE 

SIQUEIRA et al., 2012), e sangue (MELITO; FLORIO, 2006; BULCÃO et al., 2010). 

Este cenário é ainda menos frequente com relação à exumação em animais 

intoxicados por praguicidas, com a existência de somente um estudo experimental 

com os praguicidas endosulfan e diazinon em coelhos (AKCAN et al., 2009), porém 

são inexistentes estudos de exumação em casos de suspeitas de intoxicação por 

praguicidas carbamatos aldicarbe e carbofurano em animais domésticos e silvestres. 

Mesmo que nestes casos o cadáver esteja em avançado estado de 

putrefação, é possível fazer a necropsia e colher material para o exame toxicológico, 

e matrizes como fígado, humor vítreo, músculo cardíaco e esquelético, sangue e 

medula óssea podem ser utilizadas, porque as substâncias e/ou seus metabólitos 

podem permanecer viáveis a este fim (STEVENS, 1984; GRELLNER; 

GLENEWINKEL, 1997; LECH, 2006; AKCAN et al., 2009; EHRLICH; 

RIESSELMANN; TSOKOS, 2009; THIEME et al., 2009; CARTISER et al., 2011; 

GUNASEKERA; COSTAS; BROWN, 2012; KÄFERSTEIN; STICHT; MADEA, 2013). 

 Pode ocorrer a distribuição post mortem das substâncias e de seus 

metabólitos, que por sua vez é dependente dos fatos ocorridos ante mortem, como a 

toxicocinética, e também das alterações post mortem, haja que vista que, 

dependendo do local da coleta da matriz e de seu estado de conservação, a 

concentração da substância ou de seus metabólitos pode ser variável, mesmo 

porque a substância e/ou seu(s) metabólitos(s) se difundem do meio mais 

concentrado ao menos concentrado (POUNDER; JONES, 1990; SPENNEMANN; 

FRANKE, 1995; GRELLNER; GLENEWINKEL, 1997; PROENÇA et al., 2004; LECH, 

2006; EHRLICH; RIESSELMANN; TSOKOS, 2009; THIEME et al., 2009; 

BUTZBACH, 2010; SKOPP, 2010; OTIENO et al., 2010; GAILLARD et al., 2011; 

SAAR et al., 2012; HAN et al., 2012; KÄFERSTEIN; STICHT; MADEA, 2013), sendo 

que o intervalo post mortem (IPM) pode alterar a distribuição das substâncias 

(POUNDER; JONES, 1990; GRELLNER; GLENEWINKEL, 1997; HILBERG et al., 

1999; THIEME et al., 2009; GEROSTAMOULOS et al., 2012; SAAR et al., 2012; 

MCINTYRE, 2014). Os modelos animais para o estudo da distribuição post mortem 
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de drogas e substâncias tóxicas são amplamente utilizados, como ratos e coelhos 

(HILBERG et al., 1992, 1993; MORIYA; HASHIMOTO, 1999; AKCAN et al., 2009; 

DESROSIERS et al., 2012).  

 Além da investigação toxicológica, outras análises podem ser realizadas em 

cadáveres exumados, como a histopatologia, a qual pode revelar doenças pré-

existentes, que podem ou não ter sido diagnosticadas ante mortem, modificar 

diagnósticos antemortem ou revelar outras causas de morte, como, por exemplo, 

traumas ou projeteis balísticos (GRELLNER; GLENEWINKEL, 1997; FERLLINI, 

2010; FIEDLER et al., 2012; GUNASEKERA; COSTAS; BROWN, 2012; MIRZA et 

al., 2012; STARKIE; WHITE; THOMPSON, 2013). Há também situações nas quais 

os tecidos podem ser preservados pelas condições climáticas (GRELLNER; 

GLENEWINKEL, 1997; CARTER; YELLOWLEES; TIBBETT, 2010), ou mesmo pelas 

próprias substâncias que foram as causadoras da morte (PROENÇA et al., 2004). 

Os objetivos deste trabalho são demonstrar as alterações macroscópicas e 

microscópicas em ratos exumados experimentalmente intoxicados pelos praguicidas 

carbamatos aldicarbe e carbofurano, bem como a detecção e a concentração destes 

e de seus metabólitos no post mortem imediato no sangue, comparando com os 

achados e no fígado, músculo esquelético, conteúdo gástrico e humor vítreo nos 

animais exumados. Além disso, visa-se comparar os possíveis efeitos deletérios ou 

protetores destas substâncias nos tecidos examinados. 

 

 

4.2 MATERIAL E MÉTODOS 
 

 

4.2.1 Animais 
 

 

Foram utilizados 30 ratos Wistar machos, sendo 15 para o experimento com o 

aldicarbe e 15 para o experimento com o carbofurano, de aproximadamente 250 

gramas, com 70 dias, provenientes do Biotério do Departamento de Patologia da 

FMVZ-USP. Foram alocados 5 animais por caixa em ambiente climatizado, à 

temperatura aproximada entre 24 a 26oC e umidade relativa do ar entre 60 e 70%, 

com luminosidade artificial, em um ciclo de claro-escuro de 12 horas. O acesso a 

água e ração é ad libitum. Os animais eram ambientados a estas condições cerca de 
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10 dias antes de sua utilização. Todos os procedimentos experimentais, bem como a 

condição de acondicionamento dos animais, foram aprovados pelo Comitê de Ética 

no Uso de Animais (CEUA-FMVZ-USP), e recebeu o protocolo de número 

2301/2011.  

 

 

4.2.2 Preparação da soluções de aldicarbe e de carbofurano 
 

 

Para simular os efeitos da dose letal dos carbamatos aldicarbe e carbofurano 

geralmente ministrada aos animais intoxicados, cuja dose geralmente é 

desconhecida, a preparação das soluções aquosas se deu de forma a atingir uma 

alta dose, já que a DL50 do aldicarbe é de 0,5-1,5 mg/kg para os ratos, e a do 

carbofurano varia de 5-13 mg/kg à mesma espécie. Deste modo, foi preparada uma 

solução de 50mL com 1 g de grânulos, a partir do grânulo de Temik®, que contém 

15% de aldicarbe, de modo a atingir a concentração de 3,0 mg/mL. Foi preparada 

uma solução de 50mL com 4 g de grânulos de Furadan ®, que contém 5% de 

carbofurano, para atingir a concentração de 4,0 mg/mL. 

 

 

4.2.3 Protocolo experimental 
 

 

Foi fornecido 1,5 mL de solução aquosa de aldicarbe por gavagem oral, na 

concentração de 3,0 mg/mL, por rato (n = 10 animais) e 2,0 mL de solução aquosa 

de carbofurano, na concentração de 4,0 mg/mL, por rato (n = 10 animais). Ambas as 

substâncias foram administradas em dose única. Os animais controles receberam 

por gavagem 2,0 mL de água (n = 10 animais).  

 

 

4.2.4 Eutanásia, coleta de sangue e formação dos grupos 
 

 

Após os animais começaram a apresentar os sinais da síndrome colinérgica, 

tais como aumento da micção, agitação, fasciculações musculares, torpor e coma, 

foi feita a sedação profunda com uma solução de quetamina (Dopalen 10%, Ceva, 

0,3 mL/animal) e xilazina (Anasedan 2%, Vetbrands, 0,2 mL/animal). Após o avaliar 
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a sensibilidade a dor, quando não houve nenhuma reação aos testes de 

sensibilidade, foi feita a colheita do sangue por punção cardíaca, cujo volume médio 

colhido foi de 8 mL para a realização do exame. Os animais vinham a óbito logo 

após a colheita do sangue. Ao final, todos os animais foram pesados e identificados.  

 

 

4.2.5 Procedimentos para exumação 
 

 

Para o procedimento de exumação, foram preparadas 5 caixas plásticas com 

dimensões de 47 cm x 31 cm x 29 cm, lacradas, e de suas tampas foi retirada uma 

janela de 20 cm x 9 cm e colada uma tela para que houvesse uma via de ventilação. 

Com este procedimento procurou-se evitar o acesso de insetos. O local onde foram 

colocadas as caixas era fechado, com uma porta de metal com entrada de ar, na 

qual também foi colocada tela. Foram utilizados 3 animais por dia de exumação, 

sendo dois experimentais e um controle; as caixas foram identificadas com fitas 

coloridas, conforme segue: vermelha: 1 dia post mortem - animais 1, 2 e controle 1; 

verde: 3 dias post mortem - animais 3, 4 e controle 2; amarela: 5 dias post mortem - 

animais 5, 6 e controle 3; rosa: 7 dias post mortem - animais 7, 8 e controle 4; azul: 

10 dias post mortem - animais 9 e 10 e controle 5. Além disso, no lado de fora da 

caixa foi colocada esta numeração para identificar os animais. Este procedimento foi 

realizado para os animais experimentalmente intoxicados por aldicarbe e para os 

intoxicados por carbofurano - os experimentos foram realizados separadamente.  

A caixa foi preenchida com terra de jardim, sendo que foi colocada até atingir 

12,0 cm de altura. Os ratos foram dispostos em decúbito dorsal, distantes 10,0 cm 

um do outro, com o animal controle no meio. Os cadáveres foram completamente 

recobertos por mais 30 cm de terra. As cinco caixas foram colocadas uma ao lado da 

outra. Para a mensuração da temperatura e da umidade, foi instalado um termo-

higrômetro dentro do local no qual foram dispostas as caixas. Foi medida a 

temperatura ambiente (T ambiente) e a da terra das caixas (T interna).  
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4.2.6 Necropsia e colheita de material biológico 

 

   

A necropsia foi realizada sempre no mesmo horário. Foi feito o registro 

fotográfico de todo o procedimento, antes e após a abertura das cavidades. Foram 

colhidos fragmentos do cérebro, pulmão, coração, fígado, pâncreas, rim e adrenal 

para o exame histopatológico, sempre que possível, pois, dependendo do intervalo 

post mortem (IPM), já não era imediata a identificação das vísceras. Os fragmentos 

foram colocados em solução de formol a 10%, e processados após 72 horas, 

desidratados em concentrações crescentes de álcool etílico, diafanizados em xilol e 

incluídos em parafina. Cortes de 5µm foram corados pela hematoxilina e eosina. As 

lâminas foram revisadas pelos autores. Para o exame toxicológico foram colhidos 

aproximadamente 2 g de fígado, 2 g de músculo esquelético, todo o conteúdo 

gástrico e o humor vítreos dos dois olhos, colocados em embalagem plástica 

individual fechada e conservados a -80º C até seu processamento. 

 

 

4.2.7 Exame toxicológico 

 

 

4.2.7.1 Extração líquido-líquido 
 

 

Os melhores índices de recuperação dos carbamatos e metabólitos em 

matrizes biológicas foram obtidos conforme os seguintes procedimentos: 1) foram 

utilizados 4 mL de sangue, ao qual foi adicionado o padrão interno; 2) foi adicionado 

na proporção de 1:1 uma mistura de éter:clorofórmio; 3) Foi realizada a agitação por 

60 minutos em agitador tipo vortex automático; 4) após a agitação foi realizada uma 

centrifugação a 4000 rpm sobre uma temperatura de 4ºC por 3 minutos; 5) a porção 

etérea foi separada e filtrada através de sulfato de sódio anidro; 6) o resíduo da 

filtração foi evaporado em capela a temperatura ambiente e o mesmo foi 

reconstituído com acetonitrila a qual foi filtrada em filtros de poros de 0,22 um, e 

esse extrato foi injetado no cromatógrafo e analisado pela cromatografia líquida de 

alta eficiência com detector de arranjo de diodos (CLAE-DAD - Agilent 1100, Agilent 

Technologies). 
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4.2.7.2 Método de análise por CLAE-DAD 

 

 

As condições ótimas de separação e análise dos carbamatos e metabólitos 

foram obtidas utilizando-se fluxo de 1,0 mL/min no modo de eluição gradiente com 

programação linear, iniciando com 100% de água e 0% de acetonitrila (ACN) até 

80% de ACN/H2O em 30 min; temperatura da coluna selecionada em 30 ºC; volume 

de injeção 20 µL e detector de arranjo de diodos, selecionado para detecção 

simultânea nos seguintes comprimentos de onda: 203 e 246. O comprimento de 

onda de absorção para aldicarbe foi 246 nm; para 3-hidroxicarbofurano, aldicarbe 

sulfóxido, aldicarbe sulfona, carbofurano e metiocarbe em 203 nm. Nestas 

condições, os carbamatos e seus metabólitos foram analisados em uma corrida 

cromatográfica de 60 minutos. Após cada análise a coluna foi limpa com 50% de 

ACN/H2O até 100% de ACN em 5 minutos. O retorno às condições iniciais para nova 

análise foi de 100% de ACN até 100% de água. A coluna foi mantida nas condições 

iniciais de análise por 10 minutos antes de nova injeção para estabilização. Os 

padrões analíticos utilizados foram aldicarb Pestanal (Fluka – Sigma-Aldrich, St. 

Louis, MO), aldicarb sulfona Pestanal (Fluka – Sigma-Aldrich, St. Louis, 

MO), aldicarb sulfóxido Pestanal (Fluka – Sigma-Aldrich, St. Louis, MO), carbofurano 

(Fluka – Sigma-Aldrich, St. Louis, MO) e carbofurano-3-hidroxi Pestanal (Fluka –

 Sigma-Aldrich, St. Louis, MO).  
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4.3 RESULTADOS 

 

 

4.3.1 Análise de temperatura e umidade 
 

 

 Na figura 16, os gráficos representam a variação de temperatura (esquerda) e 

de umidade (direita). 

 

Figura 16 - Variação de temperatura ambiente (T ambiente), da temperatura da terra (T interna) 
entre os 10 dias de experimentos com os animais intoxicados por aldicarbe e por 
carbofurano (esquerda). Variação da umidade entre os 10 dias de experimento (direita) 

 

 

Fonte: (SIQUEIRA, 2014) 

A Figura 17 representa a variação de peso corporal entre o dia 0 e o dia 

correspondente da exumação. 
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Figura 17 –  Variação de peso corporal entre o dia 0 (intoxicação) e o dia da exumação nos 10 
dias de experimentos com os animais intoxicados por aldicarbe e por carbofurano 

 

 

Fonte: (SIQUEIRA, 2014) 

 

 

4.3.2 Análise macroscópica 

 

 

 Nas figuras 18 e 19 é possível verificar as alterações post mortem nos 

animais exumados intoxicados por aldicarbe e por carbofurano.   
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Figura 18 – Exumação: Ratos Wistar intoxicados experimentalmente com aldicarbe (3,0 mg/mL) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legenda: A-24 horas post mortem; B-10 dias post mortem. Em A nota-se que as vísceras estão bem 

definidas, e com a coloração próxima ao esperado no post mortem imediato. Já em B, nota-
se que a coloração está modificada, com as vísceras mais ecurecidas e há distensão 
gasosa. Alguns órgãos, como o pâncreas, os rins e as glândulas adrenais estavam 
irreconhecíveis ou totalmente putrefatos.    
Fonte: (SIQUEIRA, 2014)  

 

 
Figura 19 – Exumação: Ratos Wistar intoxicados experimentalmente com carbofurano (4,0 mg/mL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legenda: A-24 horas post mortem; B-10 dias post mortem. Em relação à figura 2, observou-se que as 

vísceras estavam melhor conservadas, embora também houvessem transcorrido as 
alterações post mortem. 
Fonte: (SIQUEIRA, 2014)  

 

 

 

4.3.3 Análise microscópica 
 

 

 Nas figuras 20 a 23 é possível verificar as alterações histológicas post mortem 

nos animais intoxicados por aldicarbe e por carbofurano. Os órgãos avaliados foram 

o cérebro (Figura 20), fígado (Figura 21), pulmão (Figura 22) e rim (Figura 23).  
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Figura 20 – Comparação entre as fotomicrografias do cérebro dos ratos Wistar intoxicados 
experimentalmente com aldicarbe (imagens à esquerda) (3,0 mg/mL) e carbofurano 
(imagens à direita) exumados 24 horas, 3 dias, 5 dias, 7 dias e 10 dias post mortem 
(n=2 animais/grupo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda:  Fotomicrografias do cérebro dos ratos Wistar exumados - aldicarbe; A: mostra o cérebro 
com 24 horas post mortem, com congestão e hemorragia em meninge e em encéfalo, com 
integridade das hemácias e início de autólise tecidual, aumento de 200x; C: 3 dias post 
mortem, nota-se a autólise, com degeneração neuronal, aumento de 400x; E: 5 dias post 
mortem, com acentuação da autólise e início do surgimento de bactérias (setas), 400x; G: 

3 dias 
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7 dias post mortem, há maior proliferação de colônias bacterianas (setas), aumento de 
400x; I: 10 dias post mortem nota-se resquícios de neurônios e destruição tecidual 

acentuada, aumento de 200x.  Barra = 50m; Fotomicrografias do cérebro dos ratos 
Wistar exumados - carbofurano; B: mostra o cérebro com 24 horas post mortem, com 
início de autólise e evidenciação de hemorragia, aumento de 200x; D: 3 dias post mortem, 
com evidenciação de congestão e início de degradação de hemácias, aumento de 400x; F: 
5 dias post mortem, ao centro do campo nota-se degradação de vaso sanguíneo e 
autólise, aumento de 200x; H: 7 dias post mortem, há destruição tecidual e resquícios de 
neurônios (setas), aumento de 400x; j: 10 dias post mortem, há acentuação do processo 
visto em D, com resquícios de neurônios (seta) e colônia de bactérias (estrela), aumento 

de 400x. Barra = 50m. 
Fonte: (SIQUEIRA, 2014)  
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Figura 21 –Comparação entre as fotomicrografias do fígado dos ratos Wistar intoxicados 

experimentalmente com aldicarbe (imagens à esquerda) (3,0 mg/mL) e carbofurano 

(imagens à direita) exumados 24 horas, 3 dias, 5 dias, 7 dias e 10 dias post mortem 

(n=2 animais/grupo) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legenda: Fotomicrografias do fígado dos ratos Wistar exumados - aldicarbe; A: mostra o fígado com 

24 horas post mortem, com a preservação da arquitetura tecidual, e congestão, com 
integridade de hemácias, aumento de 100x; C: 3 dias post mortem, com perda da 
arquitetura tecidual, ausência de núcleo, colônia de bactérias (seta) e pigmentos (estrela), 
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aumento de 400x; E: 5 dias post mortem, com acentuação de processo visto em C, com 
colônias de bactérias (seta), aumento de 200x ; G: 7 dias post mortem, com colônia de 
bactérias (seta), aumento de 400x ; I: 10 dias post mortem, com presença de pigmentos 
acastanhados (seta), aumento de 400x. Fotomicrografias do fígado dos ratos Wistar 
exumados - carbofurano; B: mostra o fígado com 24 horas post mortem, com congestão, 
preservação das hemácias e da arquitetura tecidual, aumento de 400x; D: 3 dias post 
mortem, início da autólise, com degeneração de vaso sanguíneo, aumento de 400x; F: 5 
dias post mortem, autólise avançada, com perda de arquitetura tecidual, aumento de 100x; 
H: 7 dias post mortem, com presença de pigmentos (seta) e colônia de bactérias (estrela), 
aumento de 400x; J: 10 dias post mortem, com avanço do processo visto em D, aumento 

de 100x. Barra = 50m. 

Fonte: (SIQUEIRA, 2014)  
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Figura 22 – Comparação entre as fotomicrografias do pulmão dos ratos Wistar intoxicados 

experimentalmente com aldicarbe (imagens à esquerda) (3,0 mg/mL) e carbofurano 

(imagens à direita) exumados 24 horas, 3 dias, 5 dias, 7 dias e 10 dias post mortem 

(n=2 animais/grupo) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legenda: Fotomicrografias do pulmão dos ratos Wistar exumados - aldicarbe; A: mostra o pulmão 

com 24 horas post mortem, com preservação da arquitetura tecidual, congestão, 
hemorragia e preservação das hemácias, aumento de 100x; C: 3 dias post mortem, com 
degeneração de hemácias e início de autólise, aumento de 100x; E: 5 dias post mortem, 
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com acentuação da autólise, aumento de 100x; G: 7 dias post mortem, perda da arquitetura 
tecidual, presença de pigmentos (seta), aumento de 200x; I: 10 dias post mortem, nota-se 
só o enfisema e pigmentos (seta), aumento de 200x; Fotomicrografias do pulmão dos ratos 
Wistar exumados - carbofurano; B: mostra o pulmão com 24 horas post mortem, com 
congestão e hemorragia evidente, aumento de 40x; D: 3 dias post mortem, com presença 
de pigmentos (seta) e colônia de bactérias (estrelas), aumento de 400x; F: 5 dias post 
mortem, presença de colônia de bactérias (estrela), e pigmentos (seta), em menor 
proporção do que em C, aumento de 400x; H: 7 dias post mortem, nota-se o enfisema e 
pigmentos (seta), aumento de 100x; J: 10 dias post mortem, presença de pigmentos 

(setas), aumento de 100x. Barra = 50m. 
Fonte: (SIQUEIRA, 2014)  
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Figura 23 – Comparação entre as fotomicrografias do rim dos ratos Wistar intoxicados 

experimentalmente com aldicarbe (imagens à esquerda) (3,0 mg/mL) e carbofurano 

(imagens à direita) exumados 24 horas, 3 dias, 5 dias, 7 dias e 10 dias post mortem 

(n=2 animais/grupo) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legenda: Fotomicrografias do rim dos ratos Wistar exumados - aldicarbe; A: mostra o rim com 24 

horas post mortem, no qual há hemorragia e congestão, com início de autólise, aumento de 
100x; C: 3 dias post mortem, acentuação do processo visto em A, aumento de 200x; E: 5 
dias post mortem, autólise acentuada, aumento de 200x; G: 7 dias post mortem, destruição 
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tecidual, aumento de 400x; I: 10 dias post mortem, destruição tecidual, aumento de 200x; 
Fotomicrografias do rim dos ratos Wistar exumados - carbofurano; B: mostra o rim com 24 
horas post mortem, com início de autólise, aumento de 200x; D: 3 dias post mortem, há 
acentuação do processo visto em B, aumento de 400x; F: 5 dias post mortem, nota-se os 
túbulos em alto grau de autólise, aumento de 200x; H: 7 dias post mortem, tecido em 
putrefação com colônia de bactérias (seta), aumento de 200x; J: 10 dias post mortem, com 

total destruição tecidual e colônias de bactérias (seta), aumento de 400x. Barra = 50m.    
Fonte: (SIQUEIRA, 2014)  

 

 

 

4.3.4 Concentrações de aldicarbe e de carbofurano 
 

 

 Nas tabelas 8 e 9 estão descritas as concentrações do aldicarbe e de seus 

metabólitos aldicarbe sulfóxido e aldicarbe sulfona, e do carbofurano e seu 

metabólito 3-hidroxicarbofurano. No dia zero, em que foi feita a intoxicação, foi 

medida a concentração sanguínea, e nos dias das exumações, a concentração das 

substâncias no fígado, humor vítreo, musculo esquelético e conteúdo gástrico. 

 

Tabela 8 – Concentração no sangue cardíaco (g/mL) dos carbamatos aldicarbe e carbofurano no 
post mortem imediato 

  Carbofurano* Aldicarbe* 

Animal (g/mL sangue) (g/mL sangue) 

1 7,87 8,52 

2 8,09 1,58 

3 2,15 1,72 

4 4,78 3,91 

5 0,95 5,54 

6 1,62 2,83 

7 2,89 4,11 

8 2,74 5,90 

9 2,31 2,08 

10 1,51 8,17 
*não foram detectados os metabólitos 

Fonte: (SIQUEIRA, 2014) 
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Tabela 9 – Concentração dos carbamatos aldicarbe e carbofurano nos ratos exumados entre os 
dia 1 e 10 de exumação no fígado, conteúdo gástrico, músculo esquelético e humor 
vítreo 

 

Matriz Animal 
Dias após 

a 
intoxicação 

Carbofurano 
3-OH 

Carbofurano Aldicarbe 
Aldicarbe 
sulfona 

Aldicarbe 
sulfóxido 

(g/g) (g/g) (g/g) (g/g) (g/g) 

F
íg

a
d
o

 

1 
1 

0,04 0 0,12 0 0 

2 0,041 0,011 0,13 0,94 0,029 

3 
3 

0,78 0,015 0,38 1,05 0,094 

4 0,83 0,033 0,42 0 0 

5 
5 

1,11 0,37 0,64 0 0 

6 1,33 0,44 0,74 0 0 

7 
7 

2,64 0,51 0,94 0 0 

8 2,72 0,75 0,95 0 0 

9 
10 

7,57 2,21 1,55 0 0 

10 7,68 2,45 1,7 0 0 

C
o
n
te

ú
d
o

 g
á
s
tr

ic
o

 

1 
1 

1959,36 0 831,8 3,12 46,08 

2 1516,25 0 213,02 0 176,03 

3 
3 

798,06 3,53 308,84 38,27 222,43 

4 141,59 0 78,54 84,54 22,44 

5 
5 

361,16 0 0 87,25 73,46 

6 72,12 0 na na na 

7 
7 

1996,94 1588,56 1437,81 0 371,67 

8 425,98 0 4768.08 0 0 

9 
10 

na na na na na 

10 na na na na na 

M
ú
s
c
u
lo

 e
s
q
u

e
lé

ti
c
o

 

1 
1 

26,51 0 13,83 25,68 0 

2 34,56 0 14,27 0 0 

3 
3 

31,93 0 0 0 0 

4 67,01 0 0 21,97 0 

5 
5 

57,64 0 23,56 25,81 0 

6 152,22 0 27,75 0 13,29 

7 
7 

416,66 0 155,09 74,36 11,83 

8 127,17 313,57 5,56 57,93 6,37 

9 
10 

273,14 0 42,6 68,1 86,33 

10 1445,76 328,78 na na na 

H
u
m

o
r 

v
ít
re

o
 

1 
1 

81,13 0 0 0 0 

2 121,48 0 0 0 0 

3 
3 

180,01 0 0 1,91 0 

4 109,17 0 0 0 0 

5 
5 

249,29 0 42,62 2,33 27,49 

6 119,76 18,64 0 0 15,68 

7 
7 

31,57 0 33,73 1,48 99,35 

8 68,15 0 3,76 0 3,05 

9 
10 

na na na na na 

10 na na na na na 
*na: matriz não disponível 

Fonte: (SIQUEIRA, 2014) 
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4.4 DISCUSSÃO 

 

 

 As intoxicações por praguicidas são uma realidade em todo o mundo 

(GRENDON; FROST; BAUM, 1994; COVACI et al., 1999; NELSON et al., 2001; 

SINGH et al., 2007; GIADINIS et al., 2009; KUMAR et al., 2009; CAMPELO; 

CALDAS, 2010), o que também inclui os animais (GRENDON; FROST; BAUM, 

1994; FRAZIER et al., 1999; XAVIER; RIGHI; SPINOSA, 2007c; GIADINIS et al., 

2009; DE SIQUEIRA et al., 2012; MAHDI; VAN DER MERWE, 2013). Os praguicidas 

carbamatos aldicarbe e carbofurano, que são potentes inibidores da enzima 

acetilcolinesterase e altamente tóxicos (BARON; MERRIAM, 1988; BARON, 1994; 

GUPTA, 1994; PROENÇA et al., 2004; MILATOVIC; GUPTA; ASCHNER, 2006), são 

comumente utilizados para intoxicar intencionalmente pessoas (NISSE et al., 2002; 

PROENÇA et al., 2004; REBELO et al., 2011; ZHOU et al., 2011; SAKUNTHALA 

TENNAKOON; KARUNARATHNA; UDUGAMPALA, 2013) e animais (FRAZIER et 

al., 1999; MOTAS-GUZMÁN et al., 2003; XAVIER; RIGHI; SPINOSA, 2007c; 

OTIENO et al., 2010; ANASTASIO; SHARP, 2011; ARNOT et al., 2011; NOVOTNÝ 

et al., 2011; DE SIQUEIRA et al., 2012). Entretanto, não há relatos sobre exumações 

de cadáveres destes animais para o diagnóstico de intoxicação por praguicidas, o 

que já é feito em humanos (GRELLNER; GLENEWINKEL, 1997; KUMAR et al., 

2009) e experimentalmente em coelhos (AKCAN et al., 2009). 

A análise toxicológica do conteúdo gástrico determina se ocorreu ingestão 

recente de uma substância, a do fígado e do humor vítreo se houve alterações 

significativas das concentrações das substâncias com relação à concentração no 

sangue periférico no post mortem(DRUMMER et al., 2013). O fígado e o conteúdo 

gástrico são as matrizes mais utilizadas para o diagnóstico toxicológico post mortem 

das intoxicações pelos carbamatos aldicarbe e carbofurano em cães e gatos 

(FRAZIER et al., 1999; MOTAS-GUZMÁN et al., 2003; XAVIER et al., 2007; XAVIER; 

RIGHI; SPINOSA, 2007c; ARNOT et al., 2011), embora seja possível também utilizar 

o sangue nestes casos (AMENO et al., 2001; MELITO; FLORIO, 2006; BULCÃO et 

al., 2010; SAKUNTHALA TENNAKOON; KARUNARATHNA; UDUGAMPALA, 2013). 

As matrizes selecionadas ao exame toxicológico, como o sangue colhido 

antemortem, e as provenientes dos animais exumados, como o fígado, o conteúdo 
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gástrico, o músculo esquelético e o humor vítreo apresentaram altas concentrações 

dos carbamatos aldicarbe, carbofurano, e de seus metabólitos, apesar de a 

intoxicação experimental ter sido aguda e fatal, nas quais os animais morreram em 

menos de 10 minutos. Conforme estudos com drogas de abuso (POUNDER; 

JONES, 1990; HILBERG et al., 1993; SKOPP, 2010; DESROSIERS et al., 2012; 

HAN et al., 2012; SAAR et al., 2012; CARVALHO et al., 2013; KÄFERSTEIN; 

STICHT; MADEA, 2013), tal achado se refere à distribuição post mortem das 

substâncias, que varia com o local de coleta e do intervalo post mortem (POUNDER; 

JONES, 1990; SKOPP, 2010; GEROSTAMOULOS et al., 2012; DRUMMER et al., 

2013), que também pode sofrer interferência de metabolismo bacteriano (ELLIOTT; 

LOWE; SYMONDS, 2004; SKOPP, 2010; DRUMMER et al., 2013). As 

concentrações das substâncias podem aumentar drasticamente nas vísceras devido 

à desidratação e ao posicionamento do cadáver, pois depende do órgão ou local de 

onde se coleta a matriz (FLANAGAN; CONNALLY; EVANS, 2005; BUTZBACH, 

2010; SKOPP, 2010; WYMAN, 2012; CARVALHO et al., 2013). Além disso, outros 

fatores como a distribuição incompleta das substâncias no momento do óbito e a sua 

difusão passiva dos vasos sanguíneos ou de cavidades aos órgãos próximos 

também influem na sua concentração post mortem (SKOPP, 2010; 

GEROSTAMOULOS et al., 2012; SAAR et al., 2012; DRUMMER et al., 2013). O 

estômago, fígado, pulmões e miocárdio são as principais fontes da distribuição post 

mortem de substâncias (SKOPP, 2010). Nossos achados corroboram com este fato, 

já que foram encontradas concentrações com alta variabilidade entre as matrizes. 

Outros aspecto a ser analisado no caso das exumações motivadas por 

suspeitas de intoxicações por substâncias tóxicas é a conservação de um cadáver, 

que depende das condições de sepultamento, temperatura, umidade, bem como de 

substâncias que podem estar em seus tecidos, como drogas e substâncias tóxicas, 

como os praguicidas (HILBERG et al., 1993; GRELLNER; GLENEWINKEL, 1997; 

TURNER; WILTSHIRE, 1999; BREITMEIER et al., 2005; LECH, 2006; WILSON et 

al., 2007; ERLANDSSON; MUNRO, 2007; PRANGNELL; MCGOWAN, 2009; 

CARTER; YELLOWLEES; TIBBETT, 2010; FERLLINI, 2010; KÄFERSTEIN; 

STICHT; MADEA, 2013; STARKIE; WHITE; THOMPSON, 2013). Isto influencia na 

proliferação bacteriana, que acelera a decomposição (TURNER; WILTSHIRE, 1999; 

WILSON et al., 2007; PRANGNELL; MCGOWAN, 2009), o que também depende do 

metabolismo tecidual (CONWAY; GEOGHEGAN; MCCORMACK, 1955; MADEA, 
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2005; ERLANDSSON; MUNRO, 2007; HENSSGE; MADEA, 2007) e das condições 

do corpo no período antemortem (GRELLNER; GLENEWINKEL, 1997; BREITMEIER 

et al., 2005). No presente estudo, observou-se colônias bacterianas no cérebro, 

fígado, pulmão e rim dos animais intoxicados pelo carbofurano, e nos intoxicados 

pelo aldicarbe no cérebro e no fígado, o que certamente influenciou a autólise e 

posterior putrefação tecidual, embora o cérebro tenha sido o órgão que mais 

manteve a arquitetura tecidual. Isso vai de encontro com estudos que relatam ser 

possível fazer diagnósticos de doenças no sistema nervoso central mesmo após 

muitos anos de óbito (GRELLNER; GLENEWINKEL, 1997; OMALU et al., 2005). A 

proliferação bacteriana, por sua vez, pode ter sido acelerada pelas condições de 

umidade, temperatura da terra e temperatura ambiente (TURNER; WILTSHIRE, 

1999; PRANGNELL; MCGOWAN, 2009; CARTER; YELLOWLEES; TIBBETT, 2010), 

que apresentaram maiores altas nos dias das exumações dos animais intoxicados 

pelo carbofurano. Além disso, ao avaliar a perda de peso relativa entre o dia do óbito 

e o dia da exumação, verificou-se que os animais do grupo do carbofurano 

apresentaram maior taxa de variação de perda de peso, que se acentuou no grupo 

aldicarbe a partir do 7º dia post mortem. Isso também foi confirmado na necropsia, 

porque os animais intoxicados pelo carbofurano apresentaram putrefação mais 

acelerada, geralmente a partir do terceiro dia, com distensão gasosas das alças 

mais acentuada. Relatos apontam achados semelhantes, já que possivelmente o 

aldicarbe tivesse uma propriedade característica de retardar a putrefação de um 

cadáver, que apresentou boas condições de conservação após 8 dias de óbito 

exposto ao ambiente (PROENÇA et al., 2004), o que também acontece com 

organofosforados em casos de exumação (KUMAR et al., 2009).   
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4.5 CONCLUSÃO 

 

 

 O presente modelo experimental mostrou ser possível detectar os praguicidas 

carbamatos aldicarbe e carbofurano em matrizes de ratos exumados em diferentes 

intervalos post mortem, além de demonstrar que os carbamatos aldicarbe e 

carbofurano podem apresentar algum efeito de retardo da putrefação. Deste modo, 

preconiza-se que, nos casos de suspeita de intoxicação intencional em animais 

domésticos e silvestres que tenham sido enterrados, ou com intervalo post mortem 

desconhecido, seja feita a necropsia e a coleta de material para a análise 

histopatológica e toxicológica, pois este último é mandatório para comprovar a 

intoxicação e, portanto, crucial para a investigação criminal. 
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5 CONCLUSÃO GERAL 

 

  

 A intoxicação exógena intencional fatal de animais domésticos e silvestres 

ainda é uma realidade nacional e mundial, que precisa ser analisada quanto aos 

aspectos patológicos, toxicológicos e jurídicos, já que os indivíduos que adquirem as 

substâncias para este fim o fazem de forma ilícita, e a fiscalização da venda e 

comércio destas substâncias precisa ser intensificada. Além disso, o intercâmbio de 

informações entre o patologista veterinário e o toxicologista deve ser realizado, para 

que a coleta correta de matriz biológica seja feita de forma correta, de acordo com o 

método analítico apropriado, de acordo com as características moleculares de cada 

analito A análise da casuística de cães e gatos, bem como os estudos experimentais 

em ratos Wistar, revelaram lesões microscópicas semelhantes, de caráter 

congestivo e hemorrágico sistêmico. Tais achados advêm de uma interação 

complexa entre os efeitos tóxicos da exposição aguda aos carbamatos aldicarbe e 

carbofurano, que, embora sejam da mesma classe de pesticidas, apresentam lesões 

com características diferentes, como o caráter de sua distribuição.  

 Os estudos experimentais se fazem necessários para a compreensão dos 

efeitos tóxicos das substâncias nos tecidos, nos parâmetros hematológicos e 

bioquímicos, indicando que, mesmo em casos de intoxicação aguda, podem surgir 

parâmetros indicativos de lesões de caráter mais crônico, como a imunotoxicidade, 

que pode ser explicada pela alta dose ingerida e absorvida das substâncias. O 

presente estudo mostrou ser possível detectar e quantificar os praguicidas 

carbamatos aldicarbe e carbofurano em matrizes de ratos exumados em diferentes 

intervalos post mortem. É recomendável que, nos casos de suspeita de intoxicação 

intencional em animais domésticos e silvestres que tenham sido enterrados, ou com 

intervalo post mortem desconhecido seja feita a necropsia e a coleta de material 

para a análise toxicológica, pois este é o único modo de comprovar a intoxicação e, 

portanto, crucial para a investigação criminal. 
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