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OBJETIVO 

Relatar um caso de acidente ofídico causado pela 

espécie Epicrates cenchria.  

Epicrates cenchria é uma espécie de cobras da Família 

Boidae. É um réptil não-peçonheto de médio porte, com 

hábitos noturnos e predomínio por todo o território 

brasileiro, habita lugares úmidos, como rios e pântanos 

é dócil e, teoricamente, não apresenta riscos à 

população. 

INTRODUÇÃO 

Diagnóstico de acidente ofídico por Epicrates cenchria, 

com evolução e prognóstico positivo.  

RESULTADOS 

Os dados coletados para esse estudo descritivo e 

documental foram obtidos a partir de uma análise dos 

prontuários hospitalares do paciente e de seus exames 

laboratoriais, bem como de pesquisa literária acerca 

dos acidentes ofídicos e da serpente Epicrates 

cenchria.  
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ACIDENTE OFÍDICO POR EPICRATES CENCHRIA EM PORTO VELHO – RONDÔNIA: RELATO DE 
CASO. 

TULO 

DESENHO DE ESTUDO 
Paciente do sexo masculino, 19 anos, residente de 

Ariquemes, da zona rural, procurou atendimento no 

Hospital Municipal de Ariquemes referindo acidente 

ofídico há aproximadamente 6 horas. O mesmo 

apresentou dor e edema no local da mordedura – pé 

esquerdo, com sinal de cacifo +/++++. Sem 

manifestações sistêmicas, necrose ou equimoses. Foi 

encaminhado ao Hospital CEMETRON para 

administração de 2 ampolas de Soro Antibotrópico 

(SAB), resultando na melhora do quadro clínico do 

paciente. Realizou-se também, exame de Tempo de 

coagulação – que se apresentou sem modificações, 

quantificação da diurese, administração de 

medicamentos para alivio da dor e elevação do membro 

acometido. Paciente recebeu alta 2 dias após a 

internação, consciente, orientado, movimentando 

normalmente os segmentos corporais e deambulando 

sem auxílio. 
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Os acidentes causados por Epicrates cenchria, em 

geral, não apresentam manifestações específicas – 

além de edema e dor locais, por tratar-se de uma 

serpente não peçonhenta, mas é de difícil identificação, 

diagnóstico e tratamento devido à escassez de 

informações e dados epidemiológicos – podendo levar 

o profissional da saúde à dificuldade e o paciente à 

evolução negativa.  

DISCUSSÃO 

Em acidentes ofídicos, a história clínica é necessária 

para chegar a um bom diagnóstico – nesta estão 

presentes os sinais e sintomas imediatos e a evolução 

do quadro pós-picada. A evolução clínica e a 

identificação da cobra são de fundamental importância 

para determinação do tratamento e, consequentemente, 

boa evolução do paciente, desta forma, a espécie 

Epicrates cenchria apresenta-se como de difícil 

identificação, por ser epidemiologicamente rara em 

casos de acidentes ofídicos. 

CONCLUSÃO 

PALAVRAS-CHAVE: Boidae; não-peçonhentos; 

ofidismo.  

Foto 1: Epicrates cenchria. 
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