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Resumo 

 

Este estudo teve como escopo realizar a avaliação toxicológica dos produtos de uso 

veterinário, através da utilização de protocolos de sensibilização cutânea em coelhos. 

Pretende-se deste modo, consolidar um Centro Colaborador em Defesa Agropecuária – 

CDAs, visando á qualidade e inocuidade de insumos e medicamentos agropecuários.  Os 

experimentos foram realizados seguindo os modelos descritos pela OECD 404 - Guideline for 

the testing of chemicals para a classificação das substâncias gentamicina 10% e neomicina 3,5 

mg/g, de acordo com a toxicidade e hipersensibilidade. Os parâmetros avaliados foram edema 

e eritema, os quais foram verificados quatro vezes após a remoção das gazes: 1, 24, 48 e 72 

horas. Todos os procedimentos foram aprovados pelo Comitê de Ética para o Uso de Animais 

da Instituição (10/00176). Na primeira etapa durante os testes iniciais, os resultados 

mostraram que ambas as substâncias testadas ocasionaram eritema leve sem causar edema ou 

outras manifestações cutâneas nos coelhos testados. Durante a segunda etapa, nos testes 

confirmatórios, observou-se sinal de irritação com a gentamicina após 1 hora da retirada do 

curativo em ambos os coelhos testados, intensificando-se depois nas observações seguintes.  

Nesta mesma etapa, os coelhos tratados com neomicina apresentaram eritema após a remoção 

do curativo, o qual permaneceu até 1 hora, ocorrendo também o aparecimento de edema leve 

em um dos coelhos. Contudo, houve redução do eritema e edema nas horas sucessivas. Após 

14 dias da realização dos testes, os animais apresentaram reversibilidade de todas as lesões 

observadas para ambas as substâncias testadas. Concluímos que ambas as substâncias testadas 

provocam eritemas leves quando aplicados nos tecidos cutâneo dos animais.  

Apoio Financeiro: CNPq/MAPA. 
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