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As serpentes do gênero Bothrops podem

ser encontradas nas zonas rurais e

periferias de metrópoles, com

preferência em ambientes úmidos com

alta incidência de roedores. A peçonha

deste gênero possui enzimas que

desencadeiam inflamação, dano

endotelial vascular e necrose no local da

picada, resultando em necrose e

hemorragia localizada ou sistêmica.

Introdução

Um felino, SRD, fêmea, um ano de

idade foi encaminhado para autópsia

após ter sido encontrado prostrado e

morto dentro de poucos minutos
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Figura 3: Segmentos intestinais eviscerados abaixo da

região hemorrágica em MPD.

Figura 2: Extensão da hemorragia e necrose abaixo da

região de mordedura.

Figura 1: Região das lacerações paralelas em MPD.

Os achados de duas lacerações paralelas

acompanhadas por extensas hemorragias e

necrose no tecido subcutâneo e muscular

do local afetado são consistentes com

aquelas descritas nos acidentes botrópicos

nos animais domésticos.
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Na avaliação externa, observou-se

aumento na região crânio-medial da

coxa do membro pélvico direito

associado a duas lacerações paralelas e

hemorrágicas na pele com distância

entre elas de aproximadamente 0,9

centímetros (interpretadas como local de

picada da serpente).

Havia necrose e hemorragia do tecido

subcutâneo e musculatura do membro

afetado que se estendia até a cavidade

abdominal com necrose dos músculos

abdominais, hemorragias subcapsulares

renais e petéquias na mucosa da

vesícula urinária

Na histopatologia observou-se miosite

necrohemorrágica focalmente extensa

no membro afetado e hemorragia

multifocal discreta na mucosa da

vesícula urinária.


