
Relato de Caso: Estomatite Crônica em Boa constrictor amarali 

 
 

Cássio do Carmo Montes, PUC Minas - Betim, 8º período. 
cassio.c.montes@outlook.com – 31 99331-6449 

 

Ao longo dos anos, uma grande variedade de espécies selvagens tem sido domesticada. 

Nos Estados Unidos da América aproximadamente vinte milhões de norte-americanos são 

criadores de algum tipo de réptil, em sua maioria serpentes e dentre elas as jibóias (Das & 

Banerjee 2004). A combinação de um comportamento tranquilo em cativeiro, associado ao 

tamanho e seu padrão estético, tem influenciado no aumento da procura comercial destes 

animais. Esse fato tem aumentado a necessidade de um maior contingente de informações em 

relação a esta espécie (Loizou et al. 2007). Estas serpentes habitam um vasto território nas 

Américas Central e do Sul, sendo mais encontradas nas florestas densas da Costa Rica e em 

toda a floresta Amazônica (Nogueira et al. 2003). Segundo Fordham et al. (2007) e Todd & 

Andrews (2008), as jibóias (Boa constrictor) apresentam um tamanho variável, podendo chegar 

a quatro metros de comprimento, com corpoas Jibóias (Boa constrictor, Linnaeus 1758). 

Existem cerca de onze subespécies de jibóias, sendo apenas duas encontradas no Brasil, a Boa 

constrictor constrictor e Boa constrictor amaralis, são serpentes da família Boidae, família das 

grandes serpentes constritoras, como a própria jibóia e a sucuri (Eunectes murinus). 

Encontradas por todo o Brasil habitando a floresta amazônica, restingas, cerrado e mata 

atlântica podem chegar a medir quatro metros de comprimento, contudo geralmente não passa 

de cerca de dois metros. Como são serpentes de dentição áglifa, não possuindo presa 

inoculadora de veneno, são inofensivas ao ser humano. 

A manutenção destas sub-espécies em cativeiro requer específicos cuidados, desde um 

manejo adequado a uma dieta balanceada e sadia. O cuidado com as condições das instalações 

do animal é extremamente indispensável. Contudo muitos são os casos onde algumas medidas 

preventivas adotadas não são adequadas e/ou suficientes, no sentido de assegurar a saúde das 

serpentes, e sendo assim estas passam a sofrer numerosas infecções e infestações oportunistas 

(HOGE, 1981). 
Segundo Frye (1991), em répteis as doenças mais comuns causadas por bactérias são os 

abcessos, piogranulomas, pneumonia, dermatites e estomatites 

 

Endoparasitoses como a estomatite ulcerativa infecciosa podem provocar anorexia, 

perda de peso e até o óbito da serpente em um curto espaço de tempo (ALEXANDRE et al., 

1989). 
Estomatites são comuns em repteis e se caracterizam por inflamações da mucosa, que 

pode incluir gengivite, glossite, palatite e queilite, infecções fúngicas, bacterianas e virais são 

conhecidas por causarem esse quadro. 
A microbiota gastrintestinal de répteis é geralmente composta por bactérias Gram 

positivas e Gram negativas, aeróbias e anaeróbias, leveduras e protozoários. Os bacilos Gram 

negativos são os principais agentes etiológicos de doenças em serpentes e representam 

importante papel como fontes secundárias às infecções de etiologia viral ou parasitária. A 

predominância dessas bactérias nos processos infecciosos está diretamente relacionada ao 

caráter oportunista assumido pela microbiota normal das serpentes (Koleniskovas et al. 2006). 
   

Relato de caso 

 

Foi notado em uma fêmea de Boa constrictor amarali de 15 anos, pesando 4.750kg de 

massa corporal, um aumento da frequência alimentar e diminuição no volume ingerido, 
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passando esta após um tempo à recusar alimento por um período de 3 meses, onde ao chegar 

nesse estágio o animal foi contido para avaliação clínica. 
Ao exame clínico foi evidenciado um aumento de volume dos lábios superiores, onde a 

cavidade oral do animal foi aberta com auxílio de um abre boca, se mostrando com edema de 

gengiva de maxilar superior, perda de alguns dentes do maxilar superior e hiperemia da mucosa, 

(fig.1boca; fig2 dentes). 
 

 

 
 

Fig.1. Boca edemaciada                                                         Fig.2. Dentes                                                  

                                      

Após 11 dias, o animal foi novamente contido para uma reavaliação, onde ao exame 

clínico de cavidade oral foi notado aumento do edema, presença de feridas com início de 

formação de cáseos e desprendimento de alguns dentes. 

Então no dia 08 de maio o animal passou por uma limpeza oral usando gaze e hastes 

flexíveis de algodão úmidos, retirada dos cáseos com auxílio de uma pinça, limpeza usando 

Periogard ®, 1 vez por dia até resolução, anti-inflamatório (meloxicam) 0,12ml por 3 dias de 

24/24 horas e uso de antibiótico (enrofloxaxino 10%) 0,9ml por 5 doses de 48/48 horas. 

No dia 19 julho o animal foi novamente contido para uma reavaliação onde se notou a 

persistência dos cáseos e a queda de mais dentes, nesse período o animal já estava em alto grau 

de catabolismo pela ingestão inadequada de alimentos. 

Foi realizado então um swab das lesões e da cavidade oral, para antibiograma e cultura 

microbiologica, com objetivo de direcionar o tratamento, dando Pseudomonas aeruginosa, 

sensíveis in vitro a ceftazidima, ceftriaxona, meropenem, oflaxacina, ticarciclina,tobramicina, 

gentamicina, norfloxacina e cipofloxacina. (tabela 1). Fig3. Swab realizado. 

 

Com o diagnóstico do antibiograma e cultura foi realizado o antibiótico gentamicina 

como escolha do tratamento na dose de 0,47ml por 10 aplicações de 72/72 horas juntamente 

com fluidoterapia 20ml/kg, associado a anti-inflamatório (meloxicam) na dose de 0,2 ml de 

24/24 horas por 5 dias, uso de vitamina A a 0,37ml, limpeza diária da cavidade oral com 

Periogard ®, retirada dos cáseos encontrados e aporte nutricional por alimentação forçada com 

1 ml de glicopan 1 vez por semana. 
 



                             
Fig.3 Exame de cultura e antibiograma 



                     
Fig.4 antibiogramas 

 

 

No dia 22 de julho foi notada uma piora do quadro do animal, tendo a estomatite 

evoluído para uma osteomielite, gengivite crônica e intensa, resultando no óbito do animal no 

dia 04 de agosto de 2019 as 11:00 horas. Foi realizado exame de necropsia no dia 05 de agosto 

onde teve-se de achados estrema magreza, sinais sugestivos de infecção local, infecção 

generalizada, remodelação óssea do maxilar e lesões ulcerativas na gengiva.   
 

Discussão 

 

A literatura sugere que seja feita limpeza da cavidade oral com gluconato de 

clorhexidina 0,12% (Periogard ® ) e auxílio de hastes flexíveis de algodão para debridagem das 

lesões seguido de duas gotas de cloridrato de ciprofloxacino 0,35% por ponto de lesão na 

cavidade oral duas vezes ao dia, fluidoterapia com solução fisiológica 9ml+ Potenay ® 1ml/SC 

uma vez ao dia, ceftiofur 2,2mg/Kg/SC a cada 48 horas e Vitamina C 20mg/Kg/IM a cada 24 



horas para auxiliar na cicatrização. O tratamento prescrito estava com modificações porem de 

acordo com o descrito por Mader (2005). 
No presente caso, devido a idade do animal e a rápida evolução da inflação juntamente 

a não resposta a antibioticoterapia, foram condicionantes ao óbito do animal. 
 

Conclusão 

 

 No presente relato observou-se a rápida evolução clínica e complicações de casos como 

estomatites, sendo de extrema importância a rapidez e eficiência no tratamento, usando para tal 

diagnóstico exames clínicos físicos e complementares. 
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