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RESUMO 

O papel dos zoológicos no século XXI é de contribuir para a conservação por meio da educação 

ambiental e pesquisa científica. O conceito de zoológico, visando apenas o entretenimento e a 

diversão dos visitantes pelo inusitado da fauna exótica, perdurou por longos anos, porém, hoje 

este conceito mudou substancialmente, a partir dos anos 50-60 do século XX, transformando 

em uma nova mentalidade, ou seja, só se justifica manter animais selvagens sob cuidados 

humanos em nome da conservação das espécies e, em última instância, pela preservação da 

biodiversidade e do patrimônio natural. Serpentes pertencentes à família Boidae possuem 

distribuição mundial, sendo encontrada nas Américas, Índia, África Central, sul da Ásia e ilhas 

do Pacífico Sul; entre as espécies pertencentes a essa família, a boa imperator (Boa constrictor 

imperator) ocorre em países como Belize, Colômbia, Costa Rica, Equador, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, México, Nicarágua e Panamá. Alimenta-se de pequenos mamíferos, aves 

e lagartos. Este trabalho teve como objetivo avaliar a silhueta cardíaca de serpentes da família 

Boidae, mais especificamente, da espécie Boa constrictor imperator que são mantidas sob os 

cuidados do Parque Zoológico Municipal “Quinzinho de Barros” (PZMQB) tanto para um 

levantamento de dados sobre os parâmetros cardíacos destes animais que reflete diretamente 

sobre a saúde dos mesmos, quanto auxiliar no diagnóstico de cardiomiopatias e assim, 

contribuir na elaboração de melhores protocolos de tratamento e manejo. 
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ABSTRACT  

The role of zoos in the 21st century is to contribute to conservation through education, 

awareness and scientific research. The concept of a zoo geared only for entertainment and 

entertaining visitors with the unusual exotic fauna lasted for many years, however, nowadays 

this concept has changed substantially, from the 50's to 60's of the 20th century a new mentality, 

in other words, it is only justified to keep wild animals in captive in the name of species 

conservation and ultimately, for the preservation of biodiversity and natural heritage. Serpents 

belonging to the Boidae family have a worldwide distribution, being found in the Americas, 

India, Central Africa, southern Asia and the islands of the South Pacific; among the species 

belonging to this family, the boa imperator (Boa constrictor imperator) occurs on countries like 

Belize, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua 

and Panama. It feeds on small animals, birds and lizards. This work aimed to evaluate the 

cardiac silhouette of snakes of the Boidae Family, specifically, of the species Boa constrictor 

imperator that are kept under the care of the Municipal Zoo of Sorocaba – Parque Zoológico 

Municipal “Quinzinho de Barros” (PZMQB) for a survey of data on the cardiac parameters of 

these animals that reflects directly on their health, assist in the diagnosis of cardiomyopathies 

and also contribute to the development of better treatment and management protocols.  
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INTRODUÇÃO E REVISÃO 

Os estudos do sistema circulatório e o coração na classe dos répteis continua sendo um campo 

pouco explorado da medicina veterinária, com a identificação de enfermidades cardíacas 

somente em exames post mortem. Conforme Schiliger et al. (2016), muitos animais são 

tardiamente diagnosticados com problemas cardíacos, dificultando o tratamento e a evolução 

positiva do quadro clínico. A relevância deste assunto permanece subestimado na medicina 

herpetológica, em parte porque a maioria dos répteis mantidos sob cuidados humanos não 

sobrevivem até a idade adulta ou tem a expectativa de vida encurtada por manejo inadequado. 

Esta situação contrasta fortemente com a cardiologia de mamíferos domésticos, onde grande 

parte das doenças cardíacas primárias está diretamente correlacionado à animais geriátricos. 

Porém, com o avanço das técnicas de herpetocultura, os répteis vivem mais e, assim pode-se 



 
 

desenvolver um interesse maior na medicina herpetológica (MITCHELL, 2009). Nos répteis, 

doenças cardíacas são mais comumente relatadas como secundárias a doenças sistêmicas que 

podem ser de origem bacteriana, viral, fúngica e protozoária. Afecções cardíacas congênitas 

foram descritas, porém são incomuns. Causas nutricionais de doenças cardíacas também têm 

sido descritas em répteis, como a mineralização distrófica de vasos principais devido ao 

hiperparatireoidismo nutricional secundário (VINCENT et al., 2021). A radiografia é um dos 

exames complementares de eleição para o diagnóstico precoce de cardiomiopatias devido ao 

custo-benefício, além de ser um procedimento não invasivo, causando pouco estresse ao animal 

(HERNANDEZ-DIVERS, 2008).  

O conhecimento da topografia anatômica das serpentes facilita o exame clínico e os exames 

radiográficos. Como os órgãos das serpentes estão posicionados sucessivamente, ou seja, um 

órgão atrás do outro, recomenda-se marcar as serpentes muito grandes com pequenos 

marcadores ou letras de chumbo, para avaliar a posição dos órgãos (GREGO et al., 2014). O 

coração se localiza no final do terço cranial do corpo das serpentes e, a alteração radiográfica 

encontrada com mais frequência é cardiomegalia (HERNANDEZ-DIVERS, 2008; 

MITCHELL, 2009). 

Os exames radiográficos são uma importante ferramenta para auxiliar o médico veterinário na 

pesquisa de doenças que afetam os animais. A relação custo-benefício de exames 

radiográficos é primeira escolha para a avaliação de muitas patologias que afetam as 

diferentes espécies de serpentes. A projeção radiográfica látero-lateral com feixe horizontal de 

raios-X é a de eleição evidenciando a observação dos pulmões, rins, vasos e coração, além de 

patologias como hepatomegalia secundária à insuficiência cardíaca, edema e vasos sanguíneos 

mineralizados (PINTO, 2014; BOGAN JR, 2017, TEM TEM, 2009). 

Cardiopatias em répteis e métodos de diagnóstico antemortem não são bem descritos, porém 

muitos pesquisadores reportaram sinais de insuficiência cardíaca congestiva associada com 

lesões cardíacas (RISHNIW, 1999; SNYDER, 1999).  

Algumas espécies de serpentes apresentam discreto dimorfismo sexual, sendo as fêmeas 

maiores que os machos, porém os machos têm a cauda proporcionalmente maior do que a das 

fêmeas, pois abrigam hemipênis (GREGO et al., 2014; BENTO et al., 2019). 

A Boa constrictor imperator ocorre em países como Belize, Colômbia, Costa Rica, Equador, 

El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua e Panamá. Atualmente tem seu status 



 
 

de conservação avaliado como estável pela Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da IUCN 

(International Union for Conservation of Nature) (MONTGOMERY et al., 2018). 

MATERIAIS E METÓDOS 

Para esta pesquisa, foram utilizados 24 filhotes da mesma ninhada da espécie Boa constrictor 

imperator do Zoológico Municipal Quinzinho de Barros. O uso dos animais foi devidamente 

autorizado pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) da Universidade de Sorocaba 

registrado pelo número 206/21 e pelo SISBIO – Sistema de Autorização e Informação em 

Biodiversidade registrado pelo número 80405-1. Os animais possuíam dois meses de idade e, 

eram eles, 10 fêmeas e 14 machos, todos nascidos no parque zoológico em dezembro de 2021. 

Todos os animais foram medidos e pesados, assim como o escore de condição corporal foi 

avaliado subjetivamente e pontuado como bom: as serpentes possuíam musculatura constritora 

bem desenvolvida e com costelas pouco aparentes e palpáveis. Baseado nessas características, 

os animais foram considerados de tamanhos normais para a espécie e idade. Nenhuma das 

serpentes possuíam histórico de doença cardiovascular devido aos exames físicos realizados 

anteriormente. 

Os animais foram contidos manualmente e posicionados em decúbito lateral direito; as imagens 

foram obtidas por meio de placa Vivix Vieworks e emissor Poskon XPrime Vet-20BT 90/20, 

em projeção látero-lateral esquerda/direita do final do terço cranial dos animais e as 

mensurações cardíacas foram realizadas de forma transversal e sagital. Utilizou-se a média dos 

valores encontrados para que fosse possível encontrar a variação percentual de cada dado em 

relação à essa média obtida. 

Figura 1. Radiografia látero-lateral do final do terço cranial do corpo de fêmea de Boa 

constrictor imperator com mensuração transversal e sagital do coração 

 

Fonte: imagem cedida pela empresa Vetmobile (2022). 



 
 

 

Figura 2. Radiografia látero-lateral do final do terço cranial do corpo de macho de Boa 

constrictor imperator com mensuração transversal e sagital do coração 

 

Fonte: imagem cedida pela empresa Vetmobile (2022). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Tabela 1. Medidas do comprimento e peso dos animais; Medida transversal e sagital do coração 

das serpentes fêmeas e variação percentual em relação aos valores obtidos. 

Animal 

Comprimento 

total / 

Variação 

percentual em 

relação à média 

do animal (cm) 

Peso total / 

Variação 

percentual em 

relação à média 

do peso do 

animal (g) 

Medida 

transversal do 

coração / 

Variação 

percentual em 

relação à média 

da medida 

transversal do 

coração (mm) 

Medida sagital do 

coração / 

Variação 

percentual em 

relação à média 

da medida sagital 

do coração (mm) 

1 48 / 6,25 80 / -6,25 5,69 / 10,54 16,12 / 2,92 

2 54 / -5,56 80 / -6,25 6,38 / -1,41 16,51 / 0,48 

3 50 / 2,00 65 / 15,38 5,71 / 10,16 16,67 / -0,48 

4 51 / 0,00 75 / 0,00 6,53 / -3,68 16,23 / 2,22 

5 52,5 / -2,86 80 / -6,25 6,06 / 3,80 11,96 / 38,71 



 
 

6 50 / 2,00 75 / 0,00 6,45 / -2,48 16,13 / 2,85 

7 55 / -7,27 75 / 0,00 6,89 / -8,71 17,79 / -6,75 

8 49 / 4,08 75 / 0,00 6,64 / -5,27 17,52 / -5,31 

23 52 / -1,92 60 / 25,00 6,20 / 1,45 17,54 / -5,42 

24 51 / 0,00 70 / 7,14 6,03 / 4,31 17,60 / -5,74 

Média 51 75 6,29 16,59 

Variação 

média 

total 

1,70 2,88 0,87 2,35 

Valores médios negativos significam que tal medida ficou acima da média registrada e valores 

médios positivos significam que tal medida ficou abaixo da média registrada. 

Fonte: Os autores (2022). 

Tabela 2.  Medidas do comprimento e peso dos animais; Medida transversal e sagital do 

coração das serpentes machos e variação percentual em relação aos valores obtidos.

Animal 

Comprimento 

total / 

Variação 

percentual em 

relação à média 

do animal (cm) 

Peso total / 

Variação 

percentual em 

relação à média 

do peso do 

animal (g) 

Medida 

transversal do 

coração / 

Variação 

percentual em 

relação à média 

da medida 

transversal do 

coração (mm) 

Medida sagital do 

coração / 

Variação 

percentual em 

relação à média 

da medida sagital 

do coração (mm) 

9 51 / -0,98 65 / -3,85 6,33 / 5,77 14,51 / 9,58 

10 48 / 5,21 65 / -3,85 6,49 / 3,16 15,82 / 0,51 

11 53 / -4,72 65 / -3,85 7,76 / -13,72 17,45 / -8,88 

12 50 / 1,00 60 / 4,17 6,73 / -0,52 15,96 / -0,38 

13 47 / 7,45 65 / -3,85 7,28 / -8,04 16,96 / -6,25 

14 49 / 3,06 70 / -10,71 6,59 / 1,59 15,11 / 5,23 

15 50 / 1,00 50 / 25,00 6,08 / 10,12 16,20 / -1,85 

16 52 / -2,88 65 / -3,85 7,20 / -7,01 17,17 / -7,40 

17 51 / -0,98 60 / 4,17 6,89 / -2,83 16,59 / -4,16 



 
 

18 51 / -0,98 70 / -10,71 7,40 / -9,53 14,17 / 12,21 

19 52 / -2,88 65 / -3,85 6,77 / -1,11 14,85 / 7,07 

20 50 / 1,00 55 / 13,64 5,90 / 13,47 15,60 / 1,92 

21 52 / -2,88 55 / 13,64 6,62 / 1,13 15,50 / 2,58 

22 50 / 1,00 55 / 13,64 5,32 / 25,85 17,16 / -7,34 

Média 50,5 62,5 6,69 15,9 

Variação 

média 

total 

0,24 2,12 1,31 0,20 

Valores médios negativos significam que tal medida ficou acima da média registrada e valores 

médios positivos significam que tal medida ficou abaixo da média registrada. 

Fonte: Os autores (2022). 

Como citado por GREGO et al. (2014), as fêmeas, mesmo que filhotes, já apresentam a média 

de comprimento (51 cm) e peso corporal (75 g) levemente maiores do que o comprimento (50,5 

cm) e peso corporal (62,5 g) dos machos. 

Pôde-se observar também, que a média da medida transversal do coração dos machos (6,69mm) 

é ligeiramente maior do que a média da medida transversal do coração das fêmeas (6,29mm); 

No entanto, a média da medida sagital do coração das fêmeas (16,59mm) é maior do que a 

média da medida sagital do coração dos machos (15,90mm). 

Entre as fêmeas, houve maior variação média total de comprimento (1,70%) e peso (2,88%) do 

que entre a média total de comprimento (0,24%) e peso (2,12%) dos machos. 

Houve também maior variação média total entre as fêmeas da medida sagital do coração 

(2,35%); contudo, entre os machos, houve maior variação média total da medida transversal 

(1,31%).  

O coração das serpentes radiografadas localizava-se no final do terço cranial do corpo, como já 

apontado por HERNANDEZ-DIVERS (2008). É importante sabermos da localização do 

coração para seja possível a realização de certos procedimentos como pericardiocentese ou até 

mesmo para o posicionamento do doppler vascular para ausculta cardíaca. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 



 
 

Com os resultados obtidos, foi possível concluir que existem variações mínimas de tamanho 

entre machos e fêmeas; assim como ocorre com o peso das serpentes da espécie Boa constrictor 

imperator quando filhotes. 

Foi observado, que a média da medida transversal do coração dos machos é parcialmente maior 

do que a média das fêmeas; entretanto, a média da medida sagital do coração das fêmeas é 

maior do que a média dos machos. 

Entre as fêmeas, houve maior variação média total de comprimento e peso do que entre a média 

dos machos. 

Concluiu-se também maior variação média total entre as fêmeas da medida sagital do coração; 

porém, entre os machos, houve maior variação média total da medida transversal.  

Em decorrência do escasso conhecimento da anatomia em répteis de forma geral, há pouca 

informação disponível sobre cardiopatias em serpentes, por isso, maiores pesquisas são 

necessárias para o estabelecimento de padrões normais do coração em serpentes. 
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