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DIAGNÓSTICO DE CAR
CLÍNICOS EM JIBO

 

RESUMO 

Jiboias são uma das serpentes mais populares no mundo. D
nas técnicas de manejo, nutrição e bem estar
cada vez mais e melhor
cardíacas em répteis é 
muito distintas à de animais de estimação convencionais, onde o conhecimen
e o uso de técnicas de diagnó
macho de Jiboia da Argentina, que chegou 
Brasil, teve um quadro de cianose durant
Apresentava mucosas cianóticas, intensa 
comportamento característico de 
oxigênio até retomar os parâmetros normais e em seguida
área do criadouro onde não havia contato c
comportamento normal.
diagnosticada por sinais clínicos (dificuldade para respirar e intensa secreção 
oral) e por swab traqueal com presença de 
tratamento porém sem re
em situações de jejum prolongado, estação reprodutiva e estresse.
idade avançada e 
ecocardiograma e ultrassonografia, onde foram detectados: 
sanguíneo no coração, efusão de 
pulmões se apresentaram f
inflamação. Discussão: 
animais ectotérmicos e, mesmo com o
são mais frequentemente identificadas em exames 
espécies são contempladas com publicações.
variável evolutivamente, por isso as generalizações anatômicas e fisiológicas 
devem ser evitadas. Como base de comparação, foram realizados os mesmo 
exames em outros animais da mesma subespécie.
respiratória são associadas a pneumonia em serpentes. Presença de bactérias 
na cavidade oral é relatada em literatura
associadas a infecção. É possível que essas bactérias sejam encontradas 
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rpentes mais populares no mundo. Devido aos avanços 
nas técnicas de manejo, nutrição e bem estar, esses animais estão vivendo 
cada vez mais e melhor sob cuidados humanos. O diagnóstico

 difícil devido a anatomia e fisiologia cardía
à de animais de estimação convencionais, onde o conhecimen

e o uso de técnicas de diagnóstico são muito mais avançados
da Argentina, que chegou adulto em 2012 no criadouro Jiboias

Brasil, teve um quadro de cianose durante a estação reprodutiva de 2020.
mucosas cianóticas, intensa secreção oral transparente

comportamento característico de dispneia. O animal foi entubado e recebeu 
tomar os parâmetros normais e em seguida isolado em uma 

ouro onde não havia contato com fêmeas, recuperando
comportamento normal. Apresentava pneumonia crônica desde 2017, 
diagnosticada por sinais clínicos (dificuldade para respirar e intensa secreção 
oral) e por swab traqueal com presença de Acinetobacter. 

porém sem resolução total das alterações clínicas, tendo reincidivas 
em situações de jejum prolongado, estação reprodutiva e estresse.

 histórico clinico, foram realizadas 
ultrassonografia, onde foram detectados: diminuição de fluxo 

no coração, efusão de pericárdio e cardiomiopatia dilatada;
pulmões se apresentaram funcionais e sem indicação de acúmulo de lí

: Enfermidades cardíacas são raramente associadas a 
, mesmo com os avanços nas técnicas de diagnó

são mais frequentemente identificadas em exames post-mortem
espécies são contempladas com publicações. Os répteis são um grupo muito 
variável evolutivamente, por isso as generalizações anatômicas e fisiológicas 
devem ser evitadas. Como base de comparação, foram realizados os mesmo 
exames em outros animais da mesma subespécie. Secreção oral e dificuldade 

associadas a pneumonia em serpentes. Presença de bactérias 
na cavidade oral é relatada em literatura, porém não necessariamente estão 
associadas a infecção. É possível que essas bactérias sejam encontradas 
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evido aos avanços 
esses animais estão vivendo 

diagnóstico de doenças 
e fisiologia cardíaca serem 

à de animais de estimação convencionais, onde o conhecimento 
stico são muito mais avançados. Relato: Um 

adulto em 2012 no criadouro Jiboias 
estação reprodutiva de 2020. 

secreção oral transparente e 
bado e recebeu 
isolado em uma 

meas, recuperando o 
Apresentava pneumonia crônica desde 2017, 

diagnosticada por sinais clínicos (dificuldade para respirar e intensa secreção 
. Foi realizado 

nicas, tendo reincidivas 
em situações de jejum prolongado, estação reprodutiva e estresse. Devido à 

 radiografias, 
diminuição de fluxo 

omiopatia dilatada; os 
uncionais e sem indicação de acúmulo de líquido ou 

são raramente associadas a 
s avanços nas técnicas de diagnóstico, 

mortem e poucas 
Os répteis são um grupo muito 

variável evolutivamente, por isso as generalizações anatômicas e fisiológicas 
devem ser evitadas. Como base de comparação, foram realizados os mesmo 

Secreção oral e dificuldade 
associadas a pneumonia em serpentes. Presença de bactérias 

porém não necessariamente estão 
associadas a infecção. É possível que essas bactérias sejam encontradas 
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também na porção inicial da traqué
possíveis causas para os problemas cardíacos encontrados são
cardiovascular, congênita, neoplasia e idiopática
neoplasia foi encontrada
últimos 3 anos, por tanto a mais possível etiologia é a cardiovascular associada 
com a idade avançada. Estudos sobre
muito escassos em literatura.
retirando o animal da reprodução, mantendo temperatura de conforto constant
e dieta a cada 7 dias. O
Conclusão: A técnica de swab de traquéia não é eficie
pneumonia em serpentes.
avaliação cardíaca deve fazer parte da avaliação clínica de serpentes, 
sobretudo em animais de idade avançada, porém a escassez de literatura faz 
com que o diagnóstico e tratamento
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mbém na porção inicial da traquéia, por ser projetada na cavidade oral. 
possíveis causas para os problemas cardíacos encontrados são
cardiovascular, congênita, neoplasia e idiopática. Nenhuma evidên

plasia foi encontrada. O animal apresentou esses sintomas ape
, por tanto a mais possível etiologia é a cardiovascular associada 

Estudos sobre tratamentos cardíacos em serpentes são 
muito escassos em literatura. Foi realizado a redução de situações de estresse, 

animal da reprodução, mantendo temperatura de conforto constant
e dieta a cada 7 dias. O animal se apresenta estável até o final do estudo.

A técnica de swab de traquéia não é eficiente para diagnós
pneumonia em serpentes.Devido aos sintomas inespecíficos e crônicos, a 
avaliação cardíaca deve fazer parte da avaliação clínica de serpentes, 
sobretudo em animais de idade avançada, porém a escassez de literatura faz 
com que o diagnóstico e tratamentos sejam desafiadores.    
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projetada na cavidade oral. As 
possíveis causas para os problemas cardíacos encontrados são: infecciosa, 

Nenhuma evidência de 
. O animal apresentou esses sintomas apenas nos 

, por tanto a mais possível etiologia é a cardiovascular associada 
tratamentos cardíacos em serpentes são 

Foi realizado a redução de situações de estresse, 
animal da reprodução, mantendo temperatura de conforto constante 

animal se apresenta estável até o final do estudo. 
nte para diagnóstico de 

sintomas inespecíficos e crônicos, a 
avaliação cardíaca deve fazer parte da avaliação clínica de serpentes, 
sobretudo em animais de idade avançada, porém a escassez de literatura faz 

, Serpentes. 


