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OBJETIVO

Relatar um caso de acidente ofídico causado pela

espécie Mastigodryas boddaerti.

A Mastigodryas boddaerti é uma serpente de médio

porte pertencente à Família Colubridae – endêmica da

América do Sul, classificada como uma serpente não

peçonhenta, ela só ataca quando se sente ameaçada e

com intuito de proteção.

INTRODUÇÃO

Diagnóstico de acidente ofídico por Mastigodryas

boddaerti, com evolução e prognóstico positivo.

RESULTADOS

Utilizou-se o prontuário clínico e os dados laboratoriais

referentes ao caso relatado, concomitantemente à

pesquisa literária e científica a respeito do quadro,

objetivando trabalhar os dados relativos à observação

clínica e laboratorial, do indivíduo acometido, sem

utilizar um grupo controle ou placebo.
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ACIDENTE OFÍDICO POR MASTIGODRYAS BODDAERTI EM PORTO VELHO, RONDÔNIA: 

RELATO DE CASO.

DESENHO DE ESTUDO

Paciente dá entrada no CEMETRON, relatando

acidente ofídico em pé direito, nega dor, calor, rubor,

edema ou quaisquer outros sinais. Paciente apresenta

pressão arterial com valores de 172x84 mmHg, pulso

de 100 bpm e temperatura de 35°C, além de relatar

histórico de hipertensão arterial; foram solicitados

exames e realizada recomendação, ao paciente, de

retorno no dia seguinte para avaliação de exames – que

não acusaram alterações; durante retorno, ao exame

físico, o membro inferior do paciente apresentou-se

sem edema e com pulsos presentes; quanto aos sinais

vitais, a pressão arterial do paciente apresentava

valores de 125x73 mmHg e temperatura de 36,5°C.

Não foi realizado tratamento com soro.
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DISCUSSÃO

Epideologicamente raros, os acidentes causados por

Mastigodryas boddaerti pouco apresentam

manifestações específicas, neste caso, o paciente não

apresentou nenhuma manifestação. É de difícil

identificação e diagnóstico, por conta da pequena

disponibilidade de informações e dados epidemiológicos

– trazendo dificuldades ao profissional, principalmente ao

notificar epidemiologicamente o caso.

CONCLUSÃO

Foi observado no caso, que o acidente por Mastigodryas

boddaerti não apresentou atividade tóxica ao paciente.

PALAVRAS CHAVE: Colubridae; não-peçonhentos; 

ofidismo. 

Foto 1: Mastigodryas boddaerti
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