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Tratamento alternativo
contra picadas de cobra
Aforma de

I

tratamento, à base de
analgésicos,
antiinflamatórios e
diuréticos,
medicamentos
encontrados em casas
de produtos
veterinários, garante
a
. .
cura para animais
.picados por cobras do
grupo Bothrops eln 96
horas

A maioria dos acidentes por picadas de cobras é provocada
pelo gênero Bothrops

O médico veterinário Antos eqüínos e bovinos são,
entre os animais domés- nio Pereira de Novaes, pesquiticos, os mai sens íveis
a picada de jararacas. mas os criadores já podem contar com o fim
de mais essa preocupação.
Um grupo de pesquisadores,
ligados à Embrapa, à Universidade Estadual Paulista, ao Instituto
Butantã e ao Instituto Biológico
de São Paulo, já trabalha com
uma forma alternativa de tratamento que isenta a necessidade
de aplicar soro antiofídico. O tratamento é feito à base de analgésicos,
antiinflamatórios
e
diurético e permite que o animal se restabeleça em 24 horas,
sendo que, no máximo em 96
hora. , a cura é garantida.
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sador responsável pela pe 'quisa na Embrapa, faz questão de
ressaltar
que esse tratamento só
tem efeito
quando
a
cobra que
Animal
provocou o
curado. Note
o local da
acidente
picada, na
pertence ao
orelha
direita. O
gênero Boazul
throps
representa o
spray
(jararacuçu,
curativo
urutu, jararaca, caiçara, jararacapintada
e
boca-desapo).

o tratamento
com picada

não funciona

de cascavel,

nem
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bovinos e eqüinos

envolvendo
se dá com o

Bothrops" .

respiratória.
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co quando
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e da raça canchim

que

Bovino da raça canchim com inchaço na face e
barbela; 24 a 48 horas após a picada de cobra

l id in a .

bra e não diretamente
no seu
veneno. No gênero Bothrops, o
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percebe,
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do na cara, logo depois

forma-
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face,
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inoculação

fins.

do em doses

de picadas

CPPSE-A1N

através

esto-

para serem
de

170 e 446 qui-

los. Esses animais foram submetidos
ao envenenamento
na

de forma alternativa

para o tratamento

entre

além

Além desse estoque preventivo de medicamentos

vocar a morte do animal por in-

diuréticas
Como se

encontrados

barbela e peito. Se esse inchaço
a glote vai pro-

pesavam

são todos medicamen-

é pica-

se um edema

e Naquasone

contém propriedades
e autiinfla-rnatórias.

se um animal

exemplo,
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mostrou

sobre o edema,

sua funcionalidade.

protegendo

o

os animais

inoculados

que fo-

E se experi men to foi realiza-

animal,

mas não tem qualquer

ram tratados,

do
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brevivência
foi de 55 por cento, sendo que no grupo que foi

na Unidade

de Execução

de Pesquisa de Âmbito Estadual (UEPAE), de São Carlos,
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de so-
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Resistência

Animal
Cavalo

É o mais senstvel. Logo que QS sintomas de picada forem percebidos, o animal (leve ser socorrido C011l soro 011 dluréticos
e antíinflamatôrios.

Boi

inchnço fica bem pronunciado. O tratamento deve ser imedi-

Também é bem sensível. Dependendo

do local da picada, o

ato.
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Caprinos/ovinos

Embora mais resistentes que bois e cavalos, cabras e ovelhas também devem receber tratamento
à base de diuréticos e
nntiinflamatérios, aplicados de acordo com o peso do animal:

Cachorro/Gato

Têm resistência natural. Devem ficar sob observação, considerando-se sempre o tamanho do animal e a provável quantidade de veneno inoculado.

Porco

Tem uma boa camada de gordura e alta resistência herdada
de seus ancestrais (porcos selvagens e javalis), que o toma
imune a qualquer veneno de cobra, inclusive de cascavel.

