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ABSTRACT

Botropic accidents represent, among ophidian accidents, those of greatest epidemiological importance in Brazil. In horses, there are few reports of botropic accidents in the

literature, therefore, most cases are diagnosed based on hypotheses and without technical grounds. The objective is to report the case of botropic poisoning in a horse, stung in

the morning of the same day, presenting tachycardia, tachypnea, anorexia, adipsia, hypomotility in all abdominal quadrants, edema in the entire region of the face, jaw and

eyes, injury in the inner region of the lower lip close to the left labial commissure with the presence of hematoma and necrosis (location of the bite), intense sialorrhea and

pulmonary hypophonesis. There was no significant change in the patient's blood count, however, a considerable increase in the enzymes creatinophosphokinase, gamma

glutamyl transpeptidase and aspartate aminotransferase was observed in the quantification of biochemical parameters. The identification of the snake found in the bay was

carried out, observing that it had characteristics belonging to the genus Bothrops, species Bothrops leucurus, popularly called jararaca Malha-de-Frog. Treatment with

intravenous hydration, anti-acidic serum, dexamethasone, flunixin meglumine, dipyrone, enrofloxacin, thermal shock in increased volume and local massage with coumarin

ointment and troxerrutin were instituted. After eight days of treatment, with a wound on the lip in the process of healing and without presenting any further alterations to the

clinical examination, the animal was discharged and, in the days that followed, there were no complications.

INTRODUÇÃO 

Das quase 400 espécies de serpentes que existem no Brasil, 55 são

peçonhentas e podem causar danos graves e algumas vezes irreversíveis aos

animais. Uma das principais serpentes responsáveis por causar prejuízos são as

do gênero Bothrops, popularmente conhecidas como “jararacas”, e o seu veneno

possui ação proteolítica (necrosante), vasculotóxica, coagulante e nefrotóxica.

Em equinos, são escassos os relatos de caso de acidentes botrópicos na

literatura. Sendo assim, a maioria dos casos são diagnosticados com base em

hipóteses e sem fundamentação técnica.

RELATO DE CASO 

DISCUSSÃO

Este relato descreve um caso de acidente botrópico, em equino Mangalarga

Marchador, macho, 15 anos, 375 kg, atendido em agosto de 2020 no Setor da

Clínica de Equídeos do CDP-EMEVZ-UFBA. O histórico revelou que o animal

havia sido picado por serpente há, aproximadamente, 2 horas e encaminhado ao

hospital imediatamente após a descoberta.

Durante o exame físico geral observou-se apatia, taquicardia (51 bpm),

taquipneia (32 mpm), anorexia, adipsia, hipomotilidade em todos os quadrantes

abdominais, edema em toda a região da face, mandíbula e olhos (Figura 1),

ferimento em região interna do lábio inferior próximo à comissura labial esquerda

com presença de lesões com características macroscópicas compatíveis com

presença de hematoma e necrose (provável local da picada), intensa sialorreia e

hipofonese pulmonar. Houve também considerável aumento da atividade das

enzimas CK (2.321 U.I./L), GGT (28 U.I./L) e AST (893 U.I./L) na quantificação de

parâmetros bioquímicos, ressaltando-se que a coleta de soro foi realizada no dia

seguinte à chegada do animal.

Além dos achados clínicos compatíveis com quadro de acidente botrópico, foi

realizada a identificação da serpente encontrada na baia. Observou-se então que

a mesma possuía características pertencentes ao gênero Bothrops, espécie

Bothrops leucurus, popularmente denominada de jararaca malha-de-sapo (Figura

2).

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Foi instituída terapia de hidratação por via intravenosa com soro de ringer

com lactato (15ml/kg/hora), administração de 5 frascos de soro antiofídico

polivalente por via intravenosa, dexametasona (20mg/animal, IV), furosemida

(1mg/kg, IV), flunixin meglumine (1,1mg/kg, IV), dipirona (50mg/kg, IV) e

enrofloxacina (7,5mg/kg, IV). Além disso, também foram realizadas sessões de

choque térmico em aumento de volume na face cinco vezes durante o dia, e

massagem local com pomada a base de cumarina e troxerrutina.

Durante os dias de internamento, animal voltou a se alimentar e ingerir água,

sendo notada considerável melhora no quadro clínico. Sete dias após, com

ferimento no lábio em processo de cicatrização e sem apresentar mais nenhuma

alteração no exame clínico, o animal teve alta médica.

Figura 1: Edema em toda região da face Figura 2: Serpente responsável pelo ataque 

Já está bem estabelecido na literatura que o veneno botrópico, no tocante ao

local em que ocorre a picada, é capaz de causar um processo inflamatório

generalizado, podendo haver evolução para subsequente edema e necrose local

devido à sua ação proteolítica, quadro esse compatível com o relatado

anteriormente¹.

O fato de a serpente ter sido achada na baia pouco tempo após o acidente

tem expressiva importância na rápida conclusão diagnóstica e consequente

tratamento imediato adequado. A caraterísticas observadas no animal

peçonhento coincidem com as descritas, como presença de fosseta loreal e

cauda lisa (sem escamas ou chocalho na porção terminal)²’³.

O tratamento específico e essencial para animais picados por cobra é a

administração de soro antiofídico o mais rápido possível após a picada. O

objetivo da administração de soro antiofídico é neutralizar o mais rápido possível

o veneno da serpente, evitando assim suas consequentes lesões e

complicações4.

Realizou-se a hidratação por via intravenosa, com fluxo de 15ml/Kg/hora

como descrito em literatura5. A droga anti-inflamatória eleita para tratamento no

caso relato foi Flunixim Meglumine, pois, além dos efeitos anti-inflamatórios, a

mesma possui propriedades antiendotoxêmicas. Para potencializar ainda mais o

controle da dor, com o intuito de fornecer uma boa analgesia, também foi

administrado dipirona6.

A realização de drogas diuréticas, nesse caso a Furosemida, é necessária

para a rápida redução do edema (bem como os corticosteroides) que pode levar

o animal a óbito a depender do sistema afetado4.

Os acidentes ofídicos em equinos são uma realidade no Brasil e merecem

maior atenção, dado a reduzida quantidade de casos descritos na literatura. É

indispensável que o veterinário tenha conhecimento dos sinais clínicos, noções

básicas para a identificação de uma serpente peçonhenta e para o atendimento

emergencial imediato.

Dentre os acidentes ofídicos, pode-se observar que são os botrópicos os mais

comuns. Portanto, faz-se necessário maior conhecimento das ações do veneno

desse gênero de serpente, bem como suas principais consequências e conduta

correta durante o atendimento emergencial e tratamento de equinos afetados.
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