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Acidentes ofidícos em dois cães do DF: 

Relato de caso  

Michelle Faiffer Carvalho Padilha1 

 

Resumo: 

Os animais domésticos são altamente suscetíveis à acidentes ofídicos, principalmente aqueles 

que residem em áreas rurais ou próximos a matas, na grande maioria devido a seu 

comportamento curioso. Os locais mais afetados no ataque são o focinho, pescoço e membros. 

Saber identificar os sinais clínicos, interpretar os sinais hematológicos e ter conhecimento sobre 

os mecanismos de ação dos agentes de intoxicação são importantes para determinar o manejo 

terapêutico mais adequado afim de minimizar os efeitos colaterais do veneno. Os relatos de 

casos apresentados foram atendidos em uma clínica veterinária particular no Lago Sul/DF, 

sendo duas cadelas,  uma apresentava ferida em plano nasal decorrente a picada de uma cobra 

cascavel (Crotalus spp.), e a outra apresentava ferida em plano nasal e na região ventral da 

cervical decorrente a picada de uma cobra jararaca (Bothops spp.), em ambos os casos houve 

recuperação das pacientes. 

. 

Palavras-chave: Animais domésticos. Intoxicação. Cascavel. Jararaca. 

 

  

Abstract: 

Domestic animals are highly susceptible to snakebite accidents, especially those residing in 

rural areas or near forests, mostly due to their curious behavior. The most affected sites in the 

attack are the muzzle, neck and limbs. Knowing how to identify clinical signs, interpreting 

hematological signs and having knowledge about the mechanisms of action of intoxication 

agents are important to determine the most appropriate therapeutic management in order to 

minimize the side effects of the poison. The case reports presented were attended at a private 

veterinary clinic in Lago Sul / DF, two bitches, one had a nasal wound due to the bite of a 

rattlesnake (Crotalus spp.), and the other had a nose wound and the ventral region of the 

cervix due to the bite of a jararaca snake (Bothops spp.), in both cases the patients recovered.  

 

Keywords: Domestic animals. Intoxication. Rattlesnake. Jararaca.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Acidentes com serpentes venenosas têm uma importância significativa no Brasil, 

causando problemas médicos e médicos-veterinários, devido sua alta taxa de letalidade 

(SPINOSA; GÓRNIAK; PALERMO-NETO, 2008). São animais com distribuição mundial, 

que saem para caçar geralmente à noite (NOGUEIRA; ANDRADE, 2002). Alguns animais 

apresentam uma sensibilidade maior que outros ao veneno das serpentes peçonhentas, 

principalmente aos do gênero Crotalus spp., pode-se citar em ordem crescente de acordo com 

a sensibilidade os equinos, ovinos, bovinos, caprinos, caninos, suínos, felinos (SPINOSA; 

GÓRNIAK; PALERMO-NETO, 2008). Os locais onde os animais são mais afetados são as 

regiões da face e membros (RABELO, 2012), Os principais acidentes relatados na medicina 

veterinária e com maior frequência são causados pelos gêneros Bothrops spp. e Crotalus spp. 

Respectivamente. (SPINOSA; GÓRNIAK; PALERMO-NETO, 2008). 

Nos dias atuais os soros antiofídicos são produzidos com a ajuda de cavalos, são 

aplicadas injeções com um pool de venenos, que faz com que os cavalos passem por uma 

hiperimunização e produzam anticorpos específicos para cada veneno que neles são injetados. 

O soro antiofídico deve ser mantido a uma temperatura de +4ºc a +8ºc, não podendo ser 

congelado. (SPINOSA; GÓRNIAK; PALERMO-NETO, 2008). 

Os animais são considerados peçonhentos quando em sua anatomia observa-se a 

presença de glândulas onde são armazenados os venenos e possuem ainda meios de introduzir 

esse veneno em suas vítimas, tais como dentes, ferrões, aguilhões. As serpentes são animais 

vertebrados, possuem a língua bífida ou bifurcada, e sua pele possuem escamas (FUNED, 

2015). A principal característica de uma serpente peçonhenta é a presença da fosseta loreal, a 

qual é um órgão sensorial termoreceptor (TABELA 1). (FUNASA, 2001). 
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             Tabela 1. Fluxograma sobre distinção entre serpentes peçonhentas e não peçonhentas.  

 
    Fonte: FUNASA, 2001 

 

 

A fosseta loreal é como um radar que ajuda a serpente a localizar suas presas mediante 

a temperatura corporal das mesmas (FIGURA 1). (NOGUEIRA; ANDRADE, 2002). 

 

                                           Figura 1. Identificação da fosseta loreal.  

                                       
                                             Fonte: FUNASA, 2001. 

 

           As serpentes peçonhentas podem ser classificadas quanto ao seu modo de reprodução, 
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vivíparas onde as fêmeas parem seus filhotes ou ovíparas onde as fêmeas colocam ovos. Podem 

ser classificadas quanto a sua dentição, existindo quatro tipos, as solenóglifas onde pode-se 

observar presas grandes e móveis e é por elas que injetam o veneno, ficam na parte da frente da 

boca, as proteróglifas que vão apresentar pequenas presas que são fixas e também ficam na 

parte da frente da boca, as opistóglifas que possuem dentes pequenos e fixos e ficam no fundo 

da boca e as áglifas ou seja não vão apresentar dentição inoculadora de veneno (FIGURA 2). 

(FUNED, 2015). 

 

           Figura 2. Classificação das serpentes quanto sua dentição. 

           
         Fonte: FUNED, 2015 

 

Na medicina veterinária ainda é bastante desprovido de informações em relação aos 

acidentes ofídicos, pois não é necessário a notificação. (NOGUEIRA; ANDRADE, 2002).  

            As serpentes pertencentes ao gênero Bothrops spp. fazem parte da família viperidae que 

por sua vez possuem mais de trinta espécies (SPINOSA; GÓRNIAK; PALERMO-NETO, 

2008), são serpentes solenóglifas, vivíparas, possuem uma fosseta loreal e são animais 

considerados extremamente agressivos (FUNED, 2015), possuem sinais em v invertido ao 

longo do corpo, uma cabeça triangular, uma cauda lisa e quando adultas variam de 0,5-2,0 

metros de comprimentos. (RABELO, 2012). 

           As serpentes pertencentes do gênero Crotalus spp.  fazem parte da família viperidae e 

possuem cerca de seis subespécies (SPINOSA; GÓRNIAK; PALERMO-NETO, 2008), 

possuem dentes solenóglifas, fosseta loreal, podem ser ovovíparas ou vivíparas, chegam de 80 
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a 100 cm de comprimento (SPINOSA; GÓRNIAK; PALERMO-NETO, 2008; FUNED, 2015), 

são animais um pouco menos agressivos em relação ao anterior, contudo possuem um veneno 

mais tóxico (RABELO, 2012), possuem um ataque veloz e como característica possuem um 

chocalho ao final da cauda. (SPINOSA; GÓRNIAK; PALERMO-NETO, 2008; FUNED, 

2015). 

 As picadas das serpentes do gênero Bothrops spp. são conhecidas por sua ação 

necrosante, coagulante, vasculotoxica e nefrotóxica (SPINOSA; GÓRNIAK; PALERMO-

NETO, 2008), no veneno desse gênero podemos encontrar substâncias como a hialuronidase, 

hemotoxina e a fosfolipase A2 e são essas toxinas que vão desencadear a inflamação e a necrose. 

(RABELO, 2012). 

             Os animais que sofrem essa picada vão desenvolver uma necrose tecidual com um 

aspecto gelatinoso, isso devido à ação das enzimas proteolíticas (SPINOSA; GÓRNIAK; 

PALERMO-NETO, 2008), vai ocorrer a liberação de duas substâncias a bradicinina que é um 

potente vasodilatador onde vai aumentar a permeabilidade vascular, vai ativar as vias da dor 

causando dor ao animal e a histamina que também causa vasolilatação e ocasiona o rubor, 

prurido e edema. A fosfolipase A2 presente no veneno causa alteração na permeabilidade 

vascular, levando a uma alta liberação de aminas vasoativas que vão dar origem ao edema, 

congestão, hemorragias e grandes áreas necrosadas. Uma parte do veneno vai agir como 

trombina que  transforma fibrinogênio em fibrina, acabando com todo o fibrinogênio o que vai 

ocasionar uma modificação na coagulação dando origem as hemorragias. (RABELO, 2012). 

 Os sinais clínicos observados em um primeiro momento são animal prostrado e com 

uma respiração acelerada, à medida que vai evoluindo observa-se na área da picada um edema, 

dor no local, vermelhidão na pele (eritema) com presença de petequias ( manchas causadas pelo 

sangramento sob a pele), hemorragias intensas, áreas de necrose (ROZA; OLIVEIRA; NARDI 

et al, 2014), além disso o animal apresenta hematúria, oligúria, hematêmese, taquicardia, 

hipotensão, dispneia e que pode evoluir rapidamente para edema pulmonar, coma e morte 

(RABELO, 2012), nos exames laboratoriais esses animais vão apresentar leucocitose com 

neutrofilia, linfopenia, eosinopenia, monocitose e trombocitopenia, além disso diminuição da 

série vermelha, aumento de ALT, FA e CK. (SPINOSA; GÓRNIAK; PALERMO-NETO, 

2008). 

 O veneno passado pela picada da serpente do gênero Crotalus spp. tem um efeito 

neurotoxico (atingindo o sistema nervoso central), miotoxico (causando danos na musculatura), 

nefrotóxico (causando problemas nos rins), e coagulante. (ROZA; OLIVEIRA; NARDI et al, 

2014). 
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            Existem várias toxinas na composição do veneno, tais como crotamina, crotoxina, 

fosfolipase A2, giroxina e convulsina (RABELO, 2012), a crotoxina vai causar um bloqueio na 

liberação de acetilcolina na fenda pré-sináptica, que atua nos canais iônicos causando paralisia 

motora, e em casos graves pode causar paralisa respiratória levando o animal à morte 

(SPINOSA; GÓRNIAK; PALERMO-NETO, 2008). O animal vai apresentar mioglobinúria 

decorrente de uma rabdomiolise devido a neurotoxina crotamina que causa uma lesão direta nas 

fibras da musculatura esquelética. (RABELO, 2012). 

          O envenenamento crotálico pode ser dividido em leve, moderado e grave, de acordo com 

a fundação nacional de saúde (1998) (TABELA 2).  (SPINOSA; GÓRNIAK; PALERMO-

NETO, 2008).   

 
Tabela 2. Classificação do envenenamento crotálico de acordo com manifestações clínicas.  

Manifestações e 

tratamento 

Caso leve Caso moderada Caso grave 

Fáceis miasténica/ 

visão turva 

Ausente ou tardia Discreta ou 

evidente 

Evidente 

Mialgia Ausente ou 

discreta 

Discreta Intensa 

Urina vermelha 

ou marrom 

Ausente Pouco evidente ou 

ausente 

Presente 

Oligúria / Anúria Ausente Ausente Presente ou ausente 

Tempo de 

coagulação (TC) 

Normal ou 

alterado 

Normal ou 

alterado 

Normal ou alterado 

Soroterapia (nº de 

ampolas) 

SAC/SABC 

5 10 20 

Via de 

administração  

IV IV IV 

Fonte: SPINOSA; GÓRNIAK; PALERMO-NETO, 2008. 

 

        Os sinais clínicos observados são no local da picada um leve edema e dor, e 

sistêmico, coordenação motora comprometida acompanhada de espasmos musculares, o animal 

se encontra prostrado, vai apresentar flacidez da musculatura da face, ptose palpebral e 

mandibular, midríase responsiva a luz, paralisia dos músculos do olho, dificuldade para se 

alimentar devido a disfagia, dificuldade de fonação, produção excessiva de saliva, vômitos, 

diarreia, dores musculares devido a rabdomiolise, mioglobinúria e em consequência a urina 

muda de cor podendo ficar marrom escura (FIGURA 3), baixa produção de urina devido a 

insuficiência renal aguda (IRA) e incoagulabilidade sanguínea, e em casos graves insuficiência 

respiratória, coma e morte. (SPINOSA; GÓRNIAK; PALERMO-NETO, 2008; ROZA; 

OLIVEIRA; NARDI et al., 2014; RABELO, 2012).  
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           Figura 3. Urina de animal que sofreu acidente crotálico, onde o da esquerda se encontra alterado. 

           
          Fonte: SPINOSA; GÓRNIAK; PALERMO-NETO, 2008. 

 

Nos exames laboratoriais devido a hemólise que ocorre o plasma sanguíneo pode estar 

de cor avermelhada, vai ainda apresentar uma leucocitose por neutrofilia com desvio à 

esquerda, FA e ALT podem ter aumento considerável, aumento de CK, LDH e AST (como 

consequência da rabdomiolise), o animal apresenta oligúria e anúria devido as lesões renais, e 

com isso ocorre aumento de ureia, creatinina, ácido úrico, fósforo e potássio. (SPINOSA; 

GÓRNIAK; PALERMO-NETO, 2008). 

            A severidade dos sinais de ambos os acidentes vai ser determinada de acordo com alguns 

fatores, dentre eles a quantidade de veneno que foi injetado pela serpente, o tempo em que se 

iniciou o tratamento, o local da picada, a imunidade do animal, idade e peso do 

animal.(SPINOSA; GÓRNIAK; PALERMO-NETO, 2008). 

            Para se diagnosticar um acidente ofídico é necessária uma anamnese cuidadosa tanto do 

animal quanto do local, afim de encontrar a serpente para identifica-la e pelos sinais clínicos e 

laboratoriais do animal. (ROZA; OLIVEIRA; NARDI et al., 2014). 

            Em ambos os acidentes ofídicos, o tratamento indicado é por meio de soroterapia 

heterologa contendo o soro antiofídico antibotrópico-crotálico (SABC), ou por meio de um soro 

específico para cada caso, com soroterapia anticrotálico (SAC) e soroterapia antibotrópica 

(SAB), deve-se administrar o soro antiofídico o mais rápido possível, em uma dose mínima de 

50  ml, onde 1 ml do soro neutraliza  2 mg do veneno botrópico, e 1 ml do soro neutraliza 1 mg 

do veneno crotálico (ROZA; OLIVEIRA; NARDI et al., 2014; RABELO, 2012; SPINOSA; 

GÓRNIAK; PALERMO-NETO, 2008), os animais que apresentarem reações negativas a 

soroterapia antiofídica deve ter o tratamento suspenso (reações anafiláticas, prurido, náuseas, 

tremores, entre outros), deve-se introduzir o tratamento de choque e posteriormente retomar o 

protocolo inicial diluindo a dose ou diminuindo a velocidade de aplicação (ROZA; OLIVEIRA; 
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NARDI et al., 2014), nunca deve ser realizado um garrote ou torniquete, pois pode piorar 

principalmente a necrose causada pela toxina, já que o veneno vai se encontrar garroteado em 

um único local. (RABELO, 2012). 

            Em ambos os casos o animal deve ser colocado em oxigenoterapia, e em casos mais 

graves devem ficar em suporte ventilatório, além disso colocar acesso venoso para dar início a 

uma fluidoterapia de ringer lactato ou fisiológico 0,9% e medicações. (RABELO, 2012). 

            Nos acidentes botrópicos deve-se realizar a remoção dos pelos na área da picada e com 

uma caneta fazer uma marcação para acompanhar o desenvolvimento do edema (RABELO, 

2012), deve-se realizar a correção hidro-elétrica, prevenção da instalação da insuficiência renal 

aguda (IRA), tratar as áreas de necrose com antissépticos e em casos graves realizar uma 

transfusão sanguínea (ROZA; OLIVEIRA; NARDI; et al, 2014). É necessário o uso de 

analgésicos e antibióticos devido a dor e áreas necrosadas causada pela toxina do veneno. 

(RABELO, 2012). 

           Nos casos de acidentes crotálicos é necessário um tratamento mais específico, pois tem 

risco do animal ter necrose tubular devido a hipóxia e progredir para a morte por IRA, além da 

soroterapia é necessário corrigir a desidratação e a acidose, para isso usa-se uma fluidoterapia 

com ringer lactato ou NaCl 0,9% combinada com bicarbonato de sódio a 8,5% 2-4 mEq/kg. 

(SPINOSA; GÓRNIAK; PALERMO-NETO, 2008). 

           É importante o uso da sonda uretral para observar a produção de urina, e caso o fluxo 

esteja baixa pode-se usar manitol 10% a 20% 1-2 mg/kg de 6 em 6 horas para estimular a 

diurese, em casos mais intensos é necessário o uso de furosemida 2-6 mg/kg BID ou TID/IV 

(ROZA; OLIVEIRA; NARDI et al, 2014; SPINOSA; GÓRNIAK; PALERMO-NETO, 2008). 

Administrar a alimentação do animal por via enteral ou parenteral com alimentos líquidos ou 

pastosos e sempre oferecer água em pequenas quantidades (ROZA; OLIVEIRA; NARDI; et 

al., 2014). Manter os olhos do animal umedecidos com soro fisiológico ou colírios adequados 

para que não fiquem ressecados e posteriormente ocorra danos como úlceras de córnea devido 

a paralisia ocular, aplicar analgésicos opióides no animal devido a mialgia. (SPINOSA; 

GÓRNIAK; PALERMO-NETO, 2008). 

           Tanto nos acidentes botrópicos quanto nos acidentes crotálicos deve-se fazer o  

acompanhamento com exames laboratoriais para saber a evolução do paciente, tais como 

hemogramas completos, bilirrubina, creatinina, urinálise, lactato, fibrinogênio, 

hemogasometria e outros. (RABELO, 2012). 

           O prognóstico do acidente botrópico é variável, indo de acordo com a gravidade do 

envenenamento, quando tratados o mais rápido possível, obtém-se melhores resultados, baixo 
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ou risco nulo de sequelas, o que torna sua letalidade baixa. (ROZA; OLIVEIRA; NARDI; et 

al., 2014). O prognóstico dos acidentes crotálicos considerados leves ou moderados são 

favoráveis se tratados nas 6 horas iniciais, e nos prognósticos considerados graves, variam de 

reservados a mau, vai depender se há ou não a existência da IRA ou se há ou não necrose tubular 

aguda. (ROZA; OLIVEIRA; NARDI et al, 2014; SPINOSA; GÓRNIAK; PALERMO-NETO, 

2008). 

           Para ambos os casos, o recomendado é que os animais só recebam alta hospitalar quando 

não apresentarem risco de vida. (SPINOSA; GÓRNIAK; PALERMO-NETO, 2008). 

 

 

2 RELATO DE CASO (1º CASO) 

 

           Foi atendido em uma clínica veterinária particular do Lago Sul, uma cadela, SRD, 7 

anos, 10,5 kg, em estado de alerta, com bom padrão respiratório, feridas em espelho nasal 

direito e na região ventral da cervical, com edema em formação mas sem apresentar necrose 

(FIGURA 4 e 5), tutor relata que animal sofreu picada de uma cobra jararaca (Bothrops spp.), 

(FIGURA 6). 

 

Figura 4 e 5. Animal com início de edema facial.  

                       

Fonte: Do autor, 2017. 
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                                     Figura 6. Serpente levada pela proprietária (Bothrops spp.)          

                                      

                                     Fonte: Do autor, 2017.  

                                     

           No exame físico, FC (frequência cardíaca) 120 bpm, FR (frequência respiratória) 28 

rpm, PS (pressão sistólica) 116, PD (pressão diastólica) 98, TPC (tempo de preenchimento 

capilar) 2 seg, TR (temperatura retal) 38,63 ºC, TP (temperatura periférica) 28,95 ºC, TEJ 

(tempo de ingurgitamento da jugular) 1 seg, Mm (mucosas) normocoradas, com dor na face, 

alerta e presença de borborigmos. Foi coletado sangue para exames hematológicos onde 

apresentou Lactato 3,6mmol/dl, Glicemia 84 mg/dl, PT 6,8 g/dl, HT 45%. Devido ao histórico 

do animal e seu estado físico, foi realizado acesso venoso e medicações de emergência, soro 

antiofídico 25ml (SC) e 25 ml (IV) (soro polivalente liofilizado) (FIGURA 7), dexametasona 

0,2mg/kg (SC), gardenal 50mg/kg (SC) decorrente da paciente ser epiléptica, tramadol 2mg/kg 

(IV). Foi coletado sangue para exames laboratoriais de hemograma completo, bioquímicos, e o 

animal ficou internado com fluidoterapia de ringer com lactato a 16ml/h. 

 

                                                 Figura 7. Soro antiofídico usado no tratamento.                   

                                          

                                         Fonte: Do autor, 2017. 
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           Ao ser admitida foi feito retirada do pelo de toda região afetada e iniciado o uso de 

DMGEL® uso tópico, a cada 12 horas. No dia posterior ao acidente, animal apresentava extensa 

área de edema e hematoma em região facial (incluindo face interna da bochecha e gengiva) 

(FIGURA 8 e 9), cervical e área cranial do tórax, apresentando muita dor. 

           Animal desenvolveu hematúria e devido a já existente presença de hematoma, associado 

aos exames laboratoriais, derivada da ação do veneno sobre a cascata de coagulação, optou-se 

pela transfusão de plasma fresco congelado, no intuito de repor fatores de coagulação. No dia 

seguinte a transfusão animal já apresentava urina de coloração mais clara e os hematomas foram 

se dissipando diariamente. 

 

Figura 8 e 9. Hematoma em face interna da bochecha de ambos os lados.  

      

Fonte: Do autor, 2017. 

 

           Durante sua internação, a paciente fez uso de dipirona 25 mg/kg, tramal 2mg/kg pois 

apresentava dor, omeprazol 1mg/kg, ondansetrona 05 mg/kg pois apresentou-se nauseada e 

ceftriaxona 30 mg/kg pois apresentou leucocitose (TABELA 4) e a possível necrose. 

           Animal evoluiu progressivamente, possibilitando a redução gradual dos analgésicos e o 

hematoma e edema regrediram sem que animal desenvolvesse necrose. Durante todo o período 

de internação recebeu alimento por via oral e realizava passeios diários.  

Recebeu alta no quinto dia após o acidente, com melhora considerável do edema, urina com 

aspecto normal, se alimentando espontaneamente e com agendamento para controle das 

plaquetas.  

         Após 24 horas da picada, nos exames laboratoriais, paciente apresentou 200 mg/dL de 

fibrinogênio sendo considerado o limite minímo, aumento de CPK 381,30 U/L (valor de 

referência 20-200) e leucócitos 24.800 Ul (valor de referência 6.000-18.000) , após tratamento 

os valores se normalizaram como está demonstrado na tabela 5. 
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Tabela 3. Resultado dos exames laboratoriais coletados no primeiro dia de internação. (29/12) 

ERITROGRAMA RESULTADOS    VALORES DE REFERÊNCIA 

HEMÁCIAS 7.770 X10º/Ul 5,5-8,5 

HEMOGLOBINA 17,8 g/dl 12-18 
HEMATÓCRITO 49,8 % 35-55 

VCM 64,09 Fl 60-77 

CHCM 35,74 % 31-36 

PROTEÍNAS PLASMÁTICAS 6,6 g/dl 5,8 – 8,2 

PLAQUETAS 238.000 /Ul 180.000 - 500.000 

LEUCOGRAMA RESULTADOS   VALORES DE REFERÊNCIA 

  /Ul % /Ul 

LEUCOCITOS TOTAIS 6,400  6.000 -18.000 

SEGMENTADOS 3264 51 3.600 - 13.800 

LINFÓCITOS 2048 32 720 – 5,400 

MONÓCITOS 192 3 0 – 1.800 
EOSINOFILOS  320 5 0 - 1.800        

 

 

 

 

 

Tabela 4. Resultado dos exames coletado após 24 horas da picada. (30/12). 

ERITROGRAMA RESULTADOS    VALORES DE REFERÊNCIA 

HEMÁCIAS 6.880 X10º/Ul 5,5-8,5 

HEMOGLOBINA 14,5 g/dl 12-18 
HEMATÓCRITO 41,6 % 35-55 

VCM 60,47 Fl 60-77 

CHCM 34,86 % 31-36 

PROTEÍNAS PLASMÁTICAS 5,4 g/dl 5,8 – 8,2 

PLAQUETAS 112.000 /uL 180.000 - 500.000 

LEUCOGRAMA RESULTADOS   VALORES DE REFERÊNCIA 

  /Ul % /Ul 

LEUCOCITOS TOTAIS 24.800  6.000 -18.000 

SEGMENTADOS 22568 91 3.600 - 13.800 

LINFÓCITOS 992 4 720 – 5,400 

MONÓCITOS 0 0 0 – 1.800 

EOSINOFILOS  0 0 0 - 1.800        

OBS: FIBRINOGÊNIO 200 
mg/Dl   200 – 400  
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 Tabela 5. Resultado dos exames coletado no último dia de internação. 

ERITROGRAMA RESULTADOS    VALORES DE REFERÊNCIA 

HEMÁCIAS 6.770 X10º/Ul 5,5-8,5 

HEMOGLOBINA 15,2 g/dl 12-18 
HEMATÓCRITO 44,2 % 35-55 

VCM 65,29 Fl 60-77 

CHCM 34,39 % 31-36 

PROTEÍNAS PLASMÁTICAS 6,8 g/dl 5,8 – 8,2 

PLAQUETAS 55.000 /uL 180.000 - 500.000 

LEUCOGRAMA RESULTADOS   VALORES DE REFERÊNCIA 

  /Ul % /Ul 

LEUCOCITOS TOTAIS 7.500  6.000 -18.000 

SEGMENTADOS 4650 62 3.600 - 13.800 

LINFÓCITOS 2025 27 720 – 5,400 

MONÓCITOS 300 4 0 – 1.800 

EOSINOFILOS  525 7 0 - 1.800        

OBS: FIBRINOGÊNIO 600 
mg/dL   200 – 400 

 

 

RELATO DE CASO (2º CASO) 

 

          Foi atendida em uma clínica veterinária particular do Lago Sul uma cadela, Cocker 

Spanel, 7 anos, 13 kg, apresentando hematoquezia (FIGURA 10), ofegante, com sialorreia, 

ferida no plano nasal (FIGURA 11), após alguns minutos paciente ficou em decúbito lateral, 

hiporresponsiva (FIGURA 12). Tutor relatou que a paciente sofreu uma picada por cobra 

cascavel (Crotalus spp.) há uma hora. 

 

Figura 10. Paciente apresentando hematoquezia                 Figura 11. Paciente com ferida em plano nasal. 

      

Fonte: Do autor, 2018                                                          Fonte: Do autor, 2018 
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     Figura 12. Paciente em decúbito lateral, já hiporresponsivo.  

     

     Fonte: Do autor, 2018 

 

           No exame físico, paciente estava com FC 120 bpm, FR 68 rpm, mucosa rósea, TPC 1 

segundos, PS 155 mmHg, PD 83 mmHg, TR 36,68 ºC, TP 27,7 ºC, TEJ 1 segundo, alerta e com 

presença de borborigmo. Foi coletado sangue para exames internos onde apresentava lactato 

4,9 mmol/L (valor de referência 2,5), glicemia 171 mg/dl (valor de referência 60-100), PT 6,8 

g/dl, HT 54%. Devido ao histórico do animal e seu estado físico, foi realizado acesso venoso e 

medicações de emergência, soro antiofídico 2 ampolas, transamim 25mg/kg (IV), 

dexametasona 2mg/kg, tramadol 2mg/kg (IV), vitamina K 1mg/kg (SC), foi coletado sangue 

para exames laboratoriais de hemograma completo, bioquímicos, e o animal seguiu internado. 

           Animal manteve-se alerta durante um período da internação, foi colocado em 

fluidoterapia de ringer lactato em uma taxa de 50 ml/kg/dia para evitar possível lesão renal e 

para compensar a perda hídrica devida a grande perda pela diarreia. Devido a intensa dor, não 

responsiva a uso de tramadol e metadona, optou-se pelo uso de fentanil em infusão continua 2 

mg/kg/h, o que proporcionou relaxamento melhorando inclusive o, padrão respiratório e a 

pressão arterial. 

           Após 24 horas foi realizado uma segunda dose de soro antiofídico devido à gravidade, 

na dose de 25 ml intravenoso e 20 ml subcutâneo. Cerca de 48 horas após internação a paciente 
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evoluiu para um quadro de déficit neurológico com quadros de convulsão onde foi administrado 

fenobarbital 3 mg/Kg inicialmente e reduzida pela metade posteriormente. Devido à queda na 

escala de Glasgow, escala de coma onde avalia o nível de consciência do paciente, e o animal 

apresentar muito esforço respiratório, optou-se por colocá-la em ventilação mecânica com o 

intuito de dar um descanso para a musculatura (FIGURA 13), foi colocada em infusão continua 

de propofol 0,1/kg/min e de midazolam 0,5mg/kg/h, animal permaneceu em ventilação 

mecânica por 24 horas. 

 

Figura 13. Paciente em ventilação mecânica.  

 

Fonte: Do autor, 2018 

 

           Durante a internação, animal fez uso de ondansetrona 0,5 mg/kg, cerenia 0,1 mg/kg,  pois 

o animal apresentou quadro de êmese, uso de omeprazol 1 mg/kg, dipirona 25 mg/kg, pois 

apresentou quadro de hipertemia,  e benazepril 0,5 mg/kg devido a pressão arterial alta (PS 203 

mmHg e PD 154 mmHg). Optou-se empiricamente por usar metronidazol 15 mg/kg devido a 

diarreia sanguinolenta, mas com a piora do caso trocou por um de espectro maior ceftriaxona 

30 mg/kg. No decorrer da internação os exames laboratoriais apresentaram aumento de 

fibrinogênio, leucocitose, aumento de CPK, e fósforo. (TABELA 7). 

           Animal permaneceu internado por 12 dias, recebeu semi-alta com orientação para voltar 

e repedir exames, já que ainda estavam alterados (TABELA 8), e medicações, a paciente se 

recuperou bem, não tendo sequelas. 
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 Tabela 6. Resultado dos exames laboratoriais coletados no primeiro dia de internação. (19/01) 

ERITROGRAMA RESULTADOS    VALORES DE REFERÊNCIA 
HEMÁCIAS 7,60 X10º/Ul 5,5-8,5 

HEMOGLOBINA 18,90 g/dl 12-18 
HEMATÓCRITO 53,10 % 35-55 

VCM 69,87 fL 60-77 
CHCM 35,59 % 31-36 

PROTEÍNAS PLASMÁTICAS 6,80 g/dl 5,8 – 8,2 
PLAQUETAS 441.000 /uL 180.000 - 500.000 

LEUCOGRAMA RESULTADOS   VALORES DE REFERÊNCIA 
  /Ul % /Ul 

LEUCOCITOS TOTAIS 7.600  6.000 -18.000 
SEGMENTADOS 5.852 77 3.600 - 13.800 

LINFÓCITOS 988 13 720 – 5,400 
MONÓCITOS 0 0 0 – 1.800 

EOSINOFILOS  760 10 0 - 1.800        

    
OBS: 

 FIBRINOGÊNIO 200 mg/dL                                               200 - 400 

CPK 3.381,30 U/L   20 – 200 
    

 

 

 

           

Tabela 7. Resultado dos exames laboratoriais coletados após 24 horas da picada 

ERITROGRAMA RESULTADOS    VALORES DE REFERÊNCIA 
HEMÁCIAS 8,20 X10º/Ul 5,5-8,5 

HEMOGLOBINA 16,59 g/dl 12-18 
HEMATÓCRITO 49,70 % 35-55 

VCM 60,61 fL 60-77 
CHCM 33,20 % 31-36 

PROTEÍNAS PLASMÁTICAS 7,60 g/dl 5,8 – 8,2 
PLAQUETAS 162.000 /uL 180.000 - 500.000 

LEUCOGRAMA RESULTADOS   VALORES DE REFERÊNCIA 
  /Ul % /Ul 

LEUCOCITOS TOTAIS 27.800  6.000 -18.000 
SEGMENTADOS 27.244 98 3.600 - 13.800 

LINFÓCITOS 278 1 720 – 5,400 
MONÓCITOS 278 1 0 – 1.800 

EOSINOFILOS  0 0 0 - 1.800        

    
OBS: 

 FIBRINOGÊNIO 800 mg/dL                                               200 - 400 

      CPK 8.888,80 U/L   20 – 200 
  FÓSFORO 6,10 mg/dL   2,7 – 4,5 
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Tabela 8. Resultado dos exames laboratoriais coletados no último dia de internação. 

ERITROGRAMA RESULTADOS    VALORES DE REFERÊNCIA 
HEMÁCIAS 4,21 X10º/Ul 5,5-8,5 

HEMOGLOBINA 10 g/dl 12-18 
HEMATÓCRITO 28,6 % 35-55 

VCM 67,93 fL 60-77 
CHCM 34,97 % 31-36 

PROTEÍNAS PLASMÁTICAS 6,0 g/dl 5,8 – 8,2 
PLAQUETAS 262.000 /uL 180.000 - 500.000 

LEUCOGRAMA RESULTADOS   VALORES DE REFERÊNCIA 
  /Ul % /Ul 

LEUCOCITOS TOTAIS 27.800  6.000 -18.000 
SEGMENTADOS 21.684 78 3.600 - 13.800 

LINFÓCITOS 3336 12 720 – 5,400 
MONÓCITOS 0 0 0 – 1.800 

EOSINOFILOS  556 2 0 - 1.800        

    
OBS: 

 FIBRINOGÊNIO 500 mg/dL                                               200 - 400 
CPK 286 U/L   20 -200 

           

 

3 DISCUSSÃO 

 

           De acordo com Spinosa et al. (2008), as serpentes do gênero Bothrops spp. são as 

responsáveis pela maioria dos casos de acidentes ofídicos seguido dos acidentes pelo gênero 

Crotalus spp, onde foi observado nos casos citado, onde tivemos um caso de acidente botrópico 

e um caso de acidente crotálico. 

           Rabelo (2012) afirma que os locais onde os animais são mais afetados são em região de 

face, membros e cervical, e isso condiz com os relatos apresentados, onde no relato 1 animal 

chega com ferida em plano nasal e cervical, e no relato 2, animal chega com ferida em plano 

nasal. 

           Sabe-se que o diagnóstico é baseado nos sinais clínicos, exames complementares e 

identificação da serpente de acordo com Roza et al. (2014), o que foi possível no caso do 

acidente botrópico, pois a tutora conseguiu levar o animal em questão.  

           Spinosa et al. (2008) descreve que animais que sofrem picada de serpentes do gênero 

Bothrops spp. vão desenvolver necrose tecidual devido à ação proteolítica, contudo essa necrose 

não foi desenvolvida pela paciente, mas a mesma apresentou edema visível, hematúria, 

hematomas, e isso é relatado no trabalho de Roza et al. (2014). Nos exames laboratoriais foram 

observados leucocitose, aumento de CK corroborando com Spinosa et al. (2008). 

           O veneno tem como efeito principal o consumo de fibrinogênio, que por sua vez causará 

problemas na coagulação sanguínea por alterar todas as fases da hemostasia, Rabelo (2012) 
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explica que a trombina vai transformar fibrinogênio em fibrina, o que resulta na modificação 

da coagulação e da origem as hemorragias, entretanto, o animal não apresentou hemorragias, 

mas sabendo destes efeitos, foi realizado a transfusão de plasma fresco para repor os fatores de 

coagulação.  

           Nos acidentes crotálicos, de acordo com Roza et al.  (2014) o veneno produz uma ação 

neurotóxica, miotóxica, nefrotóxica e coagulantes que foi apresentado pela paciente, Spinosa 

et al. (2012) explica que a crotoxina vai causar bloqueio na liberação de acetilcolina na fenda 

pré-sináptica, que atua nos canais iônicos causando paralisia motora e que a crotamina vai 

causar lesões diretas na musculatura esquelética, tais dados estão de acordo com a paciente do 

acidente crotálico que apresentou paralisia, dificuldade respiratória devido á deficiência da 

musculatura torácica. 

           A paciente do acidente crotálico apresentou edema, dor, flacidez da musculatura, ptose 

palpebral, dores musculares, mioglobinúria (ficou com a urina de cor escura), o que é descrito 

por Spinosa et al. (2008), Roza et al. (2014) e Rabelo (2012). 

           Devido a evolução do quadro a paciente ficou em fluidoterapia em alta taxa, para evitar 

que a mesma desenvolvesse IRA, no intuíto de aumentar a diurese do animal, já que Spinosa et 

al. (2008) cita o risco de desenvolver necrose tubular, devido a hipóxia,  podendo levar o animal 

á óbito. 

        O principal tratamento para acidentes ofídicos é relatado por Roza et al. (2014) e Spinosa 

et al. (2008), por meio de soroterapia antiofídica, e em ambos os casos foi realizado uma dose 

inicial e após 24 horas uma outra dose. 

           O prognóstico do acidente botrópico foi favorável, e do acidente crotálico mais reservado 

devido a evolução do quadro. Roza et al. (2014) cita que nos acidentes botrópicos o prognóstico 

pode ser variável e nos acidentes crotálicos pode ser dividido em leve, moderado e grave, com 

à ajuda da tabela 2 a paciente do relato 2 foi considerada grave.  

           Spinosa et al. (2008) recomenda que os animais que sofrem esse tipo de acidentes fiquem 

internados sob observação, em ambos os casos permaneceram por pelo menos 5 dias internados, 

até não correrem mais risco de vida. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

           Mais de 90 % dos casos de acidentes ofídicos são causados por serpentes do gênero 

Bothrops spp., contudo as serpentes do gênero Crotalus spp. são as que causam um maior risco 

para a vida, devido as lesões causadas pelas toxinas presentes no veneno.   
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           A soroterapia antiofídica é o tratamento curativo, o objetivo é neutralizar o máximo de 

veneno em um menor tempo possível (até 6 horas), mas se faz necessário uma terapia com 

outras medicações para diminuir ou sessar os sintomas causados pelo veneno. 

           Em ambos os casos, as pacientes foram atendidas com menos de 2 horas após a picada, 

facilitando o início imediato do tratamento e garantindo sucesso da terapia. Ambas se 

recuperaram bem, obtiveram alta hospitalar e não apresentaram sequelas. 

           Há uma necessidade de mais estudos direcionados a ocorrência de acidentes por picada, 

uma vez que sua notificação não é obrigatória, na tentativa de melhorar no aspecto terapêutico, 

e reduzir ainda mais a letalidade desses acidentes. 
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