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RESUMO  

  
RESUMO  

Castro Jr NC. Comparação do potencial neutralizante dos soros antibotrópico 
comercial e experimental frente às atividades biológicas dos venenos de 
Bothrops jararaca e Bothrops erythromelas [Dissertação]. São Paulo: Instituto 
de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo; 2008. 
_______________________________________________________________  

Na região nordeste é registrado o maior índice de letalidade por acidentes 

ofídicos do Brasil. As serpentes Bothrops erythromelas (Be) são as 

responsáveis pela maioria dos acidentes na região, e o veneno dessa serpente 

não integra o pool de antígenos utilizado pata a obtenção do soro antibotrópico 

(SAB). Nesse estudo avaliou-se a potência do SAB na neutralização de 

algumas atividades do veneno (V) de Be. Os resultados mostraram que o SAB 

neutraliza as atividades do VBe, mas, exceto para a atividade coagulante e 

letalidade, a potência do SAB foi significativamente menor, quando comparado 

à neutralização das mesmas atividades do veneno de B. jararaca. A utilização 

de um soro obtido após a inclusão do VBe ao pool de antígenos não melhorou 

significativamente a potência do SAB. O SAB neutralizou também o edema 

inflamatório induzido pelo VBe, mas a associação do SAB à dexametasona 

inibiu o edema quando aplicado até 45 min após o envenenamento. Nesse 

tempo, SAB ou dexametasona aplicados isoladamente não foram efetivos em 

diminuir esse edema.  

Palavras-chave: Bothrops erythromelas; Soro antibotrópico; Soroterapia; 

Drogas antiinfalamatórias; Edema; Associação farmacológica. 



ABSTRACT  

  
ABSTRACT  

Castro Jr NC. Comparision of the neutralizing potential of the commercial and 
experimental anti-bothropic serum front biological activities of the Bothrops 
jararaca and Bothrops erythromelas venom [Dissertação]. São Paulo: Instituto 
de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo; 2008. 
_______________________________________________________________  

The highest lethality provoked by snakebites in Brazil occurs in the northeast 

region. Bothrops erythromelas (Be) snakes cause most snakebites in this 

region, but its venom is not part of the pool of antigens used to produce 

Bothrops antivenom (BAV). In the present study, the potency of BAV to 

neutralize certain activities of Be venom (V) was evaluated. Results showed 

that BAV has a potency significantly lower to neutralize BeV activities than to 

neutralize the activities of Bothrops jararaca venom, except for coagulant 

activity and lethality. When BeV was included in the pool of antigens, BAV 

potency to neutralize BeV activites was not enhanced. BAV also neutralized the 

inflammatory edema induced by BeV, but the association of BAV with 

dexamethasone decreased the edema, when they were administered up to 45 

min after venom. At this time, antivenom or dexamethasone administered alone 

were ineffective in inhibiting edema.  

Key words: Bothrops erythromelas; Anti-bothropic serum; Serum therapy; Anti-

inflammatory drugs; Edema; Pharmacological association. 
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1 INTRODUÇÃO  

No Brasil são notificados cerca de 30 mil casos de acidentes ofídicos por 

ano (Sinan, 2008). Dos acidentes causados por serpentes peçonhentas, cerca 

de 90% são causados por serpentes do gênero Bothrops (Ministério da Saúde, 

2001). 

A região nordeste do Brasil é a que apresenta o menor coeficiente de 

incidência anual de acidentes ofídicos (7,65 acidentes/100 mil habitantes) 

quando comparado ao coeficiente nacional (13,94 acidentes/100 mil 

habitantes). Apesar disso, segundo o Ministério da Saúde (2001), a região 

Nordeste é a que detém o maior índice de letalidade (0,81%) em relação às 

outras regiões fisiográficas do país (0,63% no CO; 0,53% no N; 0,33% no S; 

0,23 no SE e 0,45% na média nacional). 

Fatos como uma provável sub-notificação do número de acidentes pelas 

dificuldades de transporte nas regiões mais distantes do Nordeste, e 

deficiências de serviços médicos da região, poderiam influenciar tanto no 

coeficiente anual de acidentes ofídicos como no índice de letalidade. 

Entretanto, além destes, também há que se levar em consideração se o 

antiveneno estaria sendo eficaz no tratamento desses casos de 

envenenamento ofídico, como é no tratamento de envenenamentos nas 

regiões sul-sudeste e centro-oeste. Na região nordeste do Brasil os acidentes 

botrópicos são causados principalmente por Bothrops erythromelas. 

Esse veneno não compõe o pool de antígenos utilizado na produção do 

soro antibotrópico. Assim estudos para comprovação da eficácia desse soro na 

neutralização das toxinas presentes nesse veneno são necessários e de 

extrema importância. 

A eficácia da soroterapia no tratamento dos envenenamentos ofídicos 

vem sendo demonstrada por inúmeros trabalhos publicados desde o início do 

século XX (Brazil, 1911), sendo este considerado o único tratamento efetivo em 

casos de acidentes ofídicos (Warrel, 1992). No Brasil, desde 1901 são 

produzidos soros anti-peçonhentos. Trabalhos pioneiros de Vital Brazil 

demonstraram a necessidade da utilização de soros específicos para cada tipo 
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de envenenamento ofídico e que, mesmo em envenenamentos por um mesmo 

gênero havia variações de potência do antiveneno. O fato é que desde a 

introdução do tratamento com antivenenos, observou-se uma redução 

significativa do número de óbitos causados por acidentes ofídicos (Ministério da 

Saúde, 2001). 

O antiveneno é produzido através da imunização de cavalos inoculados 

sucessivamente com um pool de antígenos pré-determinado, seguindo o 

determinado pela Secretaria de Vigilância Sanitária 

 

Ministério da Saúde 

(portaria nº 174, Diário Oficial da União, 1996). O sangue dos animais é 

coletado, o plasma é separado e as imunoglobulinas são purificadas, 

geralmente por precipitação com sulfato de amônio, ou por precipitação com 

ácido caprílico (Lalloo e Theakston, 2003; Rojas, 1994). Em alguns centros, a 

molécula de IgG é utilizada íntegra (Gutiérrez et al., 2003), porém a maioria dos 

produtores, incluindo-se os brasileiros, submetem essa molécula a uma 

clivagem dessa imunoglobulina pela pepsina, removendo-se a fração Fc, 

potencialmente alergênica, e utilizando para a terapêutica do acidente ofídico 

apenas a fração F (ab´)2 (Raw et al., 1991). 

No Brasil, o pool de antígenos utilizado para a imunização de cavalos na 

obtenção do antiveneno botrópico é composto pelos seguintes venenos: 50% 

B. jararaca; 12.5% B. alternatus; 12.5% B. jararacussu; 12.5% B. moojeni e 

12.5% B. newviedi.  

Espécie predominante na região das caatingas nordestinas, a serpente 

Bothrops erythromelas, popularmente conhecida como jararaca-da-seca e/ou 

jararaca-do-sertão, é a principal causadora de acidentes na região (Figura 1). 



INTRODUÇÃO  23  

 

Figura 1. Serpente Bothrops erythromelas 

Essa serpente possui como característica, pequeno porte 

(aproximadamente 50 cm de comprimento), hábitos terrestres, e escamas 

avermelhadas na região ventral (Grantsau, 1991). 

Seu veneno, assim como nos demais venenos botrópicos, possui 

atividades coagulante, hemorrágica e proteolítica (Nahas et al., 1979; 

Maruyama et al., 1992), porém, apresenta a diferença de não ter em sua 

peçonha, toxinas tipo-trombina - serinoproteases que atuam diretamente sobre 

a molécula de fibrinogênio - encontradas em outros venenos botrópicos 

(Maruyama et al., 1992). A atividade coagulante presente no veneno de B. 

erythromelas é devida à presença de toxinas pró-coagulantes, ativadoras de 

fator II e X, que levam à formação de trombina endógena (Maruyama et al., 

1992; Kamiguti e Sano-Martins, 1995). 

Silva et al. (2003) isolaram desse veneno uma proteína ativadora de 

protrombina denominada berythractivase , uma metaloprotease de alto peso 

molecular da classe PIII, porém, sem atividade hemorrágica. 

De acordo com suas estruturas moleculares, as metaloproteases de 

venenos de serpentes (Snake Venom MetalloProteases 

 

SVMP) são divididas 

em 4 classes. A classe P1 possui apenas um pró-domínio e um domínio 

catalítico; a P2 apresenta um pró-dominio, um domínio catalítico e um domínio 

disintegrina. A classe P3 apresenta, além destes, um domínio rico em cisteína 

e, finalmente, a classe P4 apresenta ainda um domínio tipo lectina (Fox e 
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Serrano, 2005; Ramos e Selistre-de-Araújo, 2006). Essas SVMP dependem da 

presença de íons zinco para sua atividade catalítica e, geralmente, apresentam 

atividade hemorrágica. 

As metaloproteases dos venenos botrópicos também podem contribuir 

para os distúrbios da coagulação por possuírem ação fibrinogenolítica 

(Maruyama et al., 1992; Kamiguti et al., 1994) e por inibirem a agregação 

plaquetária (Kamiguti et al., 1996). Além destas toxinas proteolíticas, os 

venenos botrópicos possuem fosfolipases A2 que podem apresentar atividade 

anticoagulante (Alvarado e Gutiérrez, 1988) e lectinas com atividade anti-

trombina (Zingali et al., 1993). 

Além disso, os venenos botrópicos induzem sérias reações locais, tais 

como edema, dor, hemorragia local e necroses, podendo resultar em grandes 

perdas teciduais e seqüelas (Rosenfeld, 1971; Gutiérrez e Lomonte, 2003). 

Como espécies de importância regional - B. atrox na região Norte e B. 

erythromelas na região Nordeste - não estão presentes no pool de antígenos 

utilizado para imunização de eqüinos para obtenção do soro, freqüentemente 

questiona-se sobre o grau de eficiência do soro antibotrópico no tratamento dos 

envenenamentos por essas serpentes (Muniz et al., 2000). 

Camey et al. (2002) avaliaram o poder neutralizante do soro 

antibotrópico contra algumas atividades biológicas dos venenos integrantes do 

pool de antígenos, entretanto consideraram esse antiveneno eficiente contra os 

venenos de B. atrox e B. erythromelas apenas baseados no título de anticorpos 

contra estes venenos, não avaliando a neutralização de atividades biológicas 

dos mesmos.  

No geral, a soroterapia específica tem se mostrado altamente eficaz 

contra a letalidade e no tratamento das alterações sistêmicas induzidas por 

venenos botrópicos, tanto é que a eficiência do tratamento pode ser monitorada 

pela reversão do quadro de incoagulabilidade sangüínea (Rosenfeld, 1971; 

Cardoso et al., 1993; Sano-Martins et al., 1994). A dose de soro empregada no 

tratamento é determinada de acordo com a sintomatologia do envenenamento, 

classificada em leve, moderada ou grave (Ministério da Saúde, 2001). No 

entanto, apesar da eficiência em neutralizar os sintomas sistêmicos, as reações 
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locais induzidas por estes venenos nem sempre respondem satisfatoriamente a 

esse tratamento (Cardoso et al., 1993, Gutiérrez et al., 1998). Isso é devido à 

rápida manifestação destas reações locais e pelo fato de que os antivenenos 

não são capazes de reverter às lesões já estabelecidas ou desencadeadas, e 

nem de neutralizar os mediadores endógenos que participam do processo 

(Rosenfeld, 1971).  

O fato de a soroterapia ser pouco eficaz no tratamento das reações 

locais induzidas pelos venenos botrópicos estimula a procura de tratamentos 

complementares que possibilitem a melhora desse quadro. 

Em humanos acidentados por serpentes do gênero Bothrops, 

dependendo do grau de envenenamento, o edema aparece rapidamente após 

a picada e é de longa duração (França e Málaque, 2003). Esse edema pode 

resultar em conseqüências graves, como a compressão tissular que, por sua 

vez, pode resultar numa síndrome compartimental, comprimindo o feixe 

vásculo-nervoso do membro afetado e produzindo isquemia das extremidades 

(Gutiérrez e Lomonte, 2003). Essa isquemia, somada à ação proteolítica do 

veneno, pode favorecer o aparecimento de necroses (Ministério da Saúde, 

2001). 

Experimentalmente, o edema é um dos um dos principais efeitos locais 

provocados por serpentes do gênero Bothrops e, talvez, o de mais difícil 

neutralização pela soroterapia (Gutiérrez et al., 1986; Picolo et al., 2002). O 

edema desencadeado pelos venenos botrópicos evoluem rapidamente devido 

à rápida liberação de mediadores do processo inflamatório, originados 

endogenamente pelos tecidos lesados (Gonçalves e Mariano, 2000). Assim, 

como já citado anteriormente, o soro neutraliza o veneno circulante, mas não 

os mediadores inflamatórios liberados no tecido lesado nem as lesões já 

estabelecidas (Rosenfeld, 1971).  

1.1 Processo inflamatório  

A palavra inflamação, derivada do latim inflammatione, significa fogo, 

área em chamas. Descrições das características clínicas da inflamação foram 
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encontradas em papiros egípcios, datados de aproximadamente 3000 a.C., 

mas o primeiro autor a listar os quatro sinais cardinais da inflamação foi 

Celsius, no século I d.C., que relatou os sinais como calor, rubor, tumor e dor. 

A perda de função, quinto sinal clínico, foi adicionada posteriormente pelo 

patologista alemão Rudolph Virchow (Rocha e Silva e Garcia-Leme, 1972). 

A inflamação é conhecida desde a antiguidade como sendo uma 

resposta protetora cujo objetivo é livrar o organismo da causa inicial da lesão. 

Em 1793 John Hunter, observou que a inflamação não é uma doença, mas 

uma resposta inespecífica que tem um efeito salutar sobre seu hospedeiro. No 

século XX, Thomas Lewis estabeleceu o conceito de que substâncias 

químicas, como a histamina, induzidas localmente pela lesão, medeiam as 

alterações vasculares da inflamação (Kumar et al., 2005). 

A inflamação pode ser definida como uma reação do tecido vivo 

vascularizado a uma lesão local, que dependendo do tipo e/ou persistência do 

agente lesivo pode ser classificada como aguda ou crônica (Kumar et al., 

2005). Esta lesão pode ser ocasionada por estímulos mecânicos, químicos, por 

invasão de microorganismos ou devido a reações de hipersensibilidade (Kumar 

et al., 2005).  

A resposta inflamatória aguda possui fases características como, o 

aumento de fluxo sanguíneo com vasoconstrição seguida de uma 

vasodilatação; aumento da permeabilidade vascular e conseqüente 

extravasamento de proteínas plasmáticas; e recrutação e migração de células 

inflamatórias para o local da lesão (Kumar et al., 2005). 

Estes eventos ocorrem principalmente devido à liberação de substâncias 

endógenas após o estímulo lesivo, denominado de mediadores inflamatórios 

(Saadi, 2002). Vários são os mediadores inflamatórios envolvidos nesse 

processo. Dentre eles, citamos as aminas vasoativas, os metabólitos lipídicos 

derivados do ácido araquidônico, como as prostaglandinas, os leucotrienos e 

as lipoxinas, gerados a partir de fosfolípides de membrana, e as citocinas, que 

atuam como importantes moduladores da resposta inflamatória (Cabral, 2005). 

As aminas vasoativas, histamina e serotonina, são os primeiros 

mediadores a serem liberados no processo inflamatório. A histamina pré-
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formada está presente em mastócitos e é liberada pela degranulação destes 

em resposta a vários estímulos, causando dilatação das arteríolas e aumento 

na permeabilidade das vênulas. A serotonina (5-hidroxitriptamina) é um 

mediador liberado por plaquetas no fenômeno de agregação plaquetária, após 

contato com colágeno, trombina, difosfato de adenosina (ADP) e complexo 

antígeno-anticorpo (Kumar et al., 2005). 

Os mediadores lipídicos são produzidos pela a ação da enzima 

fosfolipase A2 sobre fosfolipídios de membrana. A metabolização do ácido 

araquidônico e libera seus derivados, os eicosanóides que são mediadores de 

diversas condições patológicas especialmente nos processos inflamatórios 

(Cabral, 2005).  

A metabolização do ácido araquidônico pode ser evidenciada por duas 

vias: a via da ciclooxigenase e a via da lipoxigenase (Collins, 2000; Spinosa et 

al., 1999). 

A via das ciclooxigenases (COX), a qual é mediada por enzimas que 

catalisam a biosíntese das prostaglandinas e tromboxanos. Segundo 

Chandrasekharan et al. (2002), a COX possui três isoformas: COX-1, COX-2 e 

COX-3. A COX-1 é expressa constitutivamente em vários tecidos, como 

intestino, rins e estômago, onde possui papel citoprotetor. A COX-2, por sua 

vez, não é expressa de maneira constitutiva, mas é induzida mediante a 

ocorrência de processo inflamatório, dando origem a diversos prostanóides, 

como por exemplo, as prostaglandinas, que potencializam eventos 

inflamatórios importantes, como a vasodilatação (Kumar et al., 2005). A COX-3 

pode ser encontrada no córtex cerebral e no coração e não participa da 

produção de prostanóides pró-inflamatórios (Chandrasekharan et al., 2002). 

As prostaglandinas, de uma forma geral, possuem efeito vasodilatador e 

hiperalgésico no processo inflamatório, além de possuírem papel importante na 

mediação da febre, como é o caso da prostaglandinas E2 (PGE2) (Kumar et al., 

2005). 

Os tromboxanos, além de possuírem ação vasoconstritora, facilitam a 

agregação plaquetária. São produzidos nas plaquetas, e normalmente 
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encontram-se em equilíbrio homeostático no sistema circulatório, juntamente 

com as prostaciclinas (PGI2).  

O ácido araquidônico pode também ser metabolizado pela via das 

lipoxigenases resultando na formação dos leucotrienos. A principal enzima 

desse grupo é a 5-lipoxigenase (5-LO), que o converte em derivados 

hidroperóxidos (5-HPETE-ácido hidroperoxieicosatetraenóico) nos leucócitos, 

dando origem aos leucotrienos (Majno e Joris, 2004). O LTB4 é um potente 

ativador das respostas funcionais de neutrófilos, atuando na aderência de 

leucócitos ao endotélio, geração de radicais livres de oxigênio e liberação de 

enzimas lisossômicas (Collins, 2000). Já os leucotrienos C4, D4 e E4 causam 

vasoconstrição, broncoespasmo e aumento da permeabilidade vascular (Kumar 

et al., 2005). 

A secreção de citocinas e quimiocinas amplifica a resposta inflamatória. 

As citocinas são proteínas sintetizadas por diversos tipos celulares, 

principalmente linfócitos e macrófagos ativados, mas também por células 

endoteliais, epitélio e tecido conjuntivo. São produzidas durante respostas 

imune e inflamatória, podendo atuar influenciando a síntese ou ação de outras 

citocinas, ligando-se a receptores específicos nas células alvo. As citocinas são 

agrupadas em classes, de acordo com suas funções ou com a natureza das 

células-alvo.  As Interleucinas 1 (IL-1), -6 (IL-6) e o TNF- 

 

são uma das 

principais citocinas que participam do processo inflamatório. No endotélio elas 

aumentam a adesão leucocitária, síntese de mediadores químicos, incluindo 

outras citocinas e quimiocinas, eicosanóides, óxido nítrico (NO) e anticorpos 

(Kumar et al., 2005). Outras interleucinas como a IL-2 e IL-4 regulam a 

ativação, crescimento e diferenciação de linfócitos (Collins, 2000). 

As quimiocinas compõem um grupo específico de citocinas que 

compartilham a capacidade de estimular a quimiocinese e a migração 

direcionada, um processo chamado de quimiotaxia (Murdoch e Finn, 2000). 

Além disso, estes mediadores estão envolvidos em vários processos 

fisiopatológicos, tais como estímulo da angiogênese, disseminação de tumores, 

choque séptico, interação leucócito-endotélio, agindo nos leucócitos aderidos e 

estimulando as células a migrarem através dos espaços endoteliais na direção 

de um gradiente quimiotático (Kumar et al., 2005). 
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O óxido nítrico (NO), um mediador pleitrópico da inflamação, é um gás 

solúvel produzido pelas células endoteliais, pelos macrófagos e por células 

nervosas, incluindo neurônios e células da glia. O NO é sintetizado a partir da 

L-arginina pela enzima óxido nítrico sintase (NOS). Existem duas isoformas de 

NOS: a constitutiva (cNOS), dependente de íons cálcio e de calmodulina, que 

está envolvida na sinalização celular, e a induzível (iNOS), não expressa em 

condições normais. Essa isoforma é induzida por citocinas e/ou endotoxinas 

em uma variedade de células, incluindo macrófagos, linfócitos, células 

endoteliais, neutrófilos e plaquetas (Moncada, et al., 1988). As isoformas 

constitutivas compreendem a NOS neuronal (nNOS), presente em neurônios, e 

a NOS endotelial (eNOS), presente em células endoteliais e plaquetas 

(Moncada, et al., 1988; Radomnski et al., 1990).  

O NO produzido pela eNOS tem papel essencial no processo de 

relaxamento vascular, que em condições fisiológicas ocorre quando receptores 

da membrana das células endoteliais são ativados por estímulos solúveis 

(acetilcolina, bradicinina, serotonina, entre outros) ou quando há um aumento 

do atrito exercido pelas células circulantes sobre a camada endotelial (Busconi 

e Michel, 1993). Por outro lado, a ativação da iNOS possui ação citostática e 

citotóxica, resultante da ação direta ou indireta de outros compostos liberados 

durante o processo inflamatório. Nesse processo, macrófagos, neutrófilos e 

células endoteliais ativadas secretam simultaneamente NO e intermediários 

reativos de oxigênio. Uma ação tóxica cooperativa de NO e ânion superóxido 

resulta na formação de peroxinitrito, um poderoso oxidante de proteínas, 

aumentando efetivamente a ação tóxica do NO (Dusse et al., 2003). 

Ainda nos eventos vasculares, deve ser destacada a participação dos 

seguintes mediadores: os fragmentos C3a e C5a do sistema complemento; os 

fibrinopeptídeos, originados na formação da fibrina; a bradicinina, proveniente 

do sistema das cininas, além do fator de ativação plaquetária (PAF) (Kumar et 

al., 2005). 

A resposta inflamatória é um processo fisiológico, que inclui a liberação 

de substâncias pró inflamatórias pelo organismo afetado. Entretanto o mesmo 

organismo libera substâncias antiinflamatórias na tentativa de regular o 

processo, retornando a homeostasia (Cabral et al., 2005). A resolução 
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completa do processo inflamatório ocorre com a neutralização ou degradação 

de mediadores, além do retorno da permeabilidade vascular a condições 

fisiológicas, e com o término da infiltração leucocitária e da apoptose de 

neutrófilos. A remoção de líquido e proteínas do edema, de leucócitos, de 

agentes estranhos e de fragmentos necróticos do local, também fazem parte 

desse processo resolutivo. 

Alguns mediadores gerados a partir do ácido araquidônico podem estar 

envolvidos nesta resolução. As lipoxinas, que possuem uma relação inversa 

entre a quantidade de leucotrienos formados, aparentemente regulando 

negativamente a ação dos leucotrienos (Serhan e Savill, 2005), e as resolvinas, 

que inibem o recrutamento e ativação dos leucócitos, em parte através da 

inibição das citocinas (Kumar et. al., 2005; Serhan e Savill, 2005). 

Além desses mediadores, os vasos linfáticos e as células fagocitárias 

participam da resolução do processo inflamatório, tendo como conseqüência 

reparo ou substituição do tecido lesado (Kumar et al., 2005).  

No entanto, o processo inflamatório pode causar danos ao organismo 

quando é muito exacerbado, ou quando a resolução do processo inflamatório 

não é satisfatória, podendo ocorrer à progressão dessa resposta para uma 

cronificação do processo (Cabral et al., 2005).   

1.2 Edema nos envenenamentos botrópicos  

Experimentalmente tem-se demonstrado que o edema observado após o 

envenenamento botrópico é resultante de uma ação conjunta de diversas 

toxinas encontradas nestes venenos, e mediadas principalmente por 

metabólitos do ácido araquidônico (Gutiérrez et al., 1998; Gonçalves e 

Chudzinski-Tavassi, 2004; Chaves et al., 1995; Barbosa et al., 2003; 

Guimaraes et al., 2004; Araújo et al., 2007). Em ratos, aminas vasoativas e 

adrenoceptores 1 e 2 também participam desse processo e, aparentemente, 

a bradicinina não é um dos mediadores responsáveis pelo edema induzindo 

pelo veneno de Bothrops jararaca (Trebien e Calixto, 1989). Diferentemente do 

observado em ratos, histamina não participa da mediação do edema induzido 
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por esse veneno em camundongos (Perales et al., 1992; Gonçalves e Mariano, 

2000). Outros mediadores endógenos participam do processo inflamatório 

induzido por veneno botrópico. Dentre eles, podemos citar componentes do 

sistema complemento (Farsky et al., 2000), óxido nítrico (Guzzo et al., 2000; 

Zamuner et al., 2001) e citocinas, como o TNF- , interleucina (IL)-1

 
e IL-6 

(Lomonte et al., 1993; Moura-da-Silva et al., 1996; Petricevich et al., 2000; 

Rucavado et al., 2002). 

O fato de a soroterapia ser pouco eficaz no tratamento das reações 

locais induzidas pelos venenos botrópicos estimula a procura de tratamentos 

complementares que possibilitem a melhoria desse quadro. 

A associação de antiveneno a uma classe de antiinflamatórios 

esteroidais, os glicocorticóides, vêm sendo utilizados no tratamento do edema 

induzido por veneno de Bothrops jararaca em modelos experimentais (Araújo et 

al., 2007) e em ensaios pré-clínicos (Suzaki et al., 2005), apresentando 

resultados satisfatórios principalmente em tempos tardios pós envenenamento, 

onde somente a associação foi capaz de reverter significativamente o edema 

instalado. 

Dada a sua importância, é de extrema valia verificar se o mesmo efeito é 

visto para os demais venenos botrópicos, em particular, para os que não 

integram o pool de antígenos utilizado para obtenção do soro antibotrópico.  
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2 OBJETIVO  

Pelo exposto, os objetivos gerais do presente trabalho são:  

1) Avaliar o poder neutralizante do antiveneno botrópico comercial 

contra as principais atividades biológicas do veneno de Bothrops 

erythromelas, comparativamente ao veneno de B. jararaca, bem 

como verificar se a inclusão do veneno de B. erythromelas no pool de 

antígenos utilizados na imunização de cavalos para a obtenção do 

antiveneno aumentaria esse poder neutralizante.   

2) Avaliar o efeito da associação de antiinflamatórios ao antiveneno no 

tratamento do edema inflamatório induzido pelo veneno de B. 

erythromelas na pata de camundongos. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS  

3.1 Animais  

Foram utilizados camundongos Swiss machos, pesando entre 18 

 

22g, 

fornecidos pelo Biotério Central do Instituto Butantan. A utilização dos animais 

seguiu as recomendações éticas da Sociedade Internacional de Toxinologia 

(Meier et al., 1993), e foi aprovado pela Comissão de ética no uso de animais 

do Instituto Butantan)  CEUAIB.  

3.2 Venenos  

Foram utilizados lotes de venenos liofilizados, resultantes da extração de 

vários exemplares adultos de serpentes Bothrops jararaca e B. erythromelas, 

fornecidos pelo Laboratório de Herpetologia do Instituto Butantan. As soluções 

de veneno foram preparadas com salina (NaCl 0,15 M) estéril, no momento do 

uso. A quantificação protéica de ambos os venenos foi estimada por 

espectofotometria (A280 nm).  

3.3 Antivenenos  

Foram utilizados:  

Soro Antibotrópico comercial produzido pelo Instituto Butantan  

Soro

 

experimental obtido pela imunização de eqüinos com um novo 

pool de antígenos contendo: 50% do veneno de B. jararaca, 10% de veneno de 

B. alternatus, 10% de B. moojeni, 10% de B. neuwiedi, 10% de B. jararacussu e 

10% de B. erythromelas, preparado sob os mesmos padrões de qualidade que 

o antiveneno comercial e fornecido pela seção de Processamento de Plasmas 

Hiperimunes, Instituto Butantan.Os antivenenos foram mantidos a 4 ºC até o 

momento da utilização. 
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3.4 Estudos de Soroneutralização  

Os estudos foram precedidos pela seleção de doses 

 
desafio dos 

venenos para cada atividade estudada. Uma vez definidas as doses, os 

venenos foram misturados com diferentes concentrações de ambos os 

antivenenos e incubados a 37 ºC durante 30 minutos. Após o período de 

incubação, as misturas foram utilizadas e a magnitude de cada atividade, 

determinada, conforme proposto por Gutiérrez et al. (1990). 

Para as atividades letal, hemorrágica, fosfolipásica e edematogênica a 

capacidade de neutralização do antiveneno foi expressa como dose efetiva 

50% (volume de antiveneno - µL) a qual reduz 50% da atividade da dose-

desafio do veneno. Já para as atividades, coagulante e desfibrinante, a 

neutralização foi expressa como dose efetiva, conforme descrito por Gene et al. 

(1989).  

3.5 Atividades Biológicas dos Venenos e suas Neutralizações  

3.5.1 Atividade Letal  

A toxicidade letal dos venenos foi avaliada pela determinação da dose 

letal 50% (DL50). Para cada veneno a DL50 foi avaliada pela injeção i.p. de 

diferentes concentrações de veneno contidas em 0,5 ml de salina nos 

camundongos. Foram utilizados 6 animais por concentração e as mortes, 

acompanhadas até 48 horas após a injeção. O cálculo da DL 50 foi realizado 

conforme descrito pelo método de PROBITO. 

Para o estudo da neutralização desse efeito foi utilizada dose de 5 vezes 

a DL50 como dose desafio misturada a várias quantidades de ambos os 

antivenenos. A neutralização foi expressa como a Dose Efetiva 50% (DE50), 

definida como o volume de antiveneno que neutraliza 50% da dose de veneno 

utilizada no teste. 
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3.5.2 Atividade Hemorrágica  

A atividade hemorrágica local de cada veneno foi avaliada 

determinando-se a Dose Mínima Hemorrágica (DMH) conforme o método 

descrito por Gutiérrez et al. (1985). Grupos de camundongos foram injetados 

pela via i.d. com diferentes concentrações de veneno na região ventral, 

previamente depilada (24 horas antes). Duas horas após a injeção do veneno, 

os animais foram sacrificados em câmara de CO2. A pele da região injetada 

com os venenos foi removida e a área hemorrágica medida em sua face 

interna. A DMH é definida como a menor concentração de veneno que induz 

um halo hemorrágico de 10 mm de diâmetro. 

Para estudos de soroneutralização, foram utilizadas doses 

 

desafio 

correspondentes a 3 vezes a DMH. O resultado foi expresso em DE50.  

3.5.3 Atividade Coagulante  

Essa atividade foi avaliada pela determinação da Dose Mínina 

Coagulante (DMC) em plasma humano para cada veneno. Diferentes 

concentrações de veneno contidas em 0,1 ml de salina foram adicionados a 0,2 

ml de plasma, anotando-se o tempo de coagulação. Cada teste foi realizado 

em quadruplicata. A DMC é definida como a menor concentração de veneno 

que coagula o plasma humano citratado padrão em 60 segundos a 37ºC, 

conforme descrito por Theakston e Reid (1983). O plasma humano padrão foi 

obtido de indivíduos saudáveis de ambos os sexos. 

Para a soroneutralização, foram utilizadas doses correspondentes a 2 

vezes a DMC de cada veneno. A neutralização foi expressa como dose eficaz, 

definida como o volume de antiveneno que prolongue o tempo de coagulação 

em 3 vezes em relação ao tempo de coagulação da dose-desafio, sem o 

antiveneno.   
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3.5.4 Atividade Desfibrinante  

A atividade desfibrinante foi avaliada determinando-se a Dose Mínina 

Desfibrinante (DMD) (Theakston e Reid, 1983). Diferentes concentrações dos 

venenos foram injetadas via i.v. em grupos de 4 camundongos. Uma hora 

após, amostras de sangue foram colhidas pelo plexo retro-orbital, transferidas 

para tubos de vidro e mantidas a 37 ºC durante 1 hora, quando fora verificada a 

presença ou não de coágulo. A DMD é definida como a menor concentração de 

veneno que produz incoagulabilidade sanguínea 1 hora após a sua injeção 

intravenosa. 

Para o estudo da soroneutralização foram utilizadas doses 

 

desafio 

correspondente a 2 vezes a DMD de cada veneno. A neutralização foi expressa 

como dose eficaz, definida como a menor proporção de veneno / soro em que 

o sangue de todos os camundongos do grupo coagula normalmente.  

3.5.5 Atividade Fosfolipásica  

Esta atividade foi avaliada seguindo metodologia descrita por Santoro et 

al. (1999). Concentrações crescentes dos venenos, contidas em 2µL, foram 

aplicadas em micro placas de 96 poços contendo 200 µL de uma solução (NaCl 

100 mM, CaCl2 10 mM, Triton X-100 7 mM, Lecitina de soja granulada, 

vermelho fenol e água destilada (como qsp 

 

100mL), pH 7,6) a 37 ºC; e lidas 

em comprimento de onda de 558nm. Foi considerada a dose que provocou 

consumo de 50% de substrato. Os experimentos foram realizados em triplicata. 

Para a soroneutralização, dose-desafio de 2x a obtida para atividade 

fosfolipásica foi utilizada. O resultado foi expresso como ED50.     
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3.5.6 Atividade Edematogênica  

Animais foram injetados no coxim plantar direito com 0,03mL de solução 

salina estéril (0.15 M NaCl) contendo1.0µg de veneno de B. erythromelas. A 

pata contra lateral recebeu o mesmo volume de salina estéril como controle. O 

edema de pata foi medida com auxílio de um pletismômetro (Letica, Spain) 1, 

2, 4, 6 h após injeção do veneno. Os resultados foram expressos como a 

diferença (%) entre os volumes de patas injetadas com veneno e com salina, 

obtida pela seguinte fórmula:   

Pv  Ps 

 

E% =

 

Ps  x 100 

 

* Pv: pata injetada com veneno; Ps: pata injetada com salina; e E%: 

porcentagem de edema  

3.6 Caracterização do perfil farmacológico do edema induzido pelo 

veneno de B. erythromelas  

O delineamento experimental foi realizado com grupos de 5  animais que 

receberam os seguintes tratamentos:  

 

Prometazina (Promethazine hydrochloride, Sigma): inibidor 

de receptor H1, 10 mg/kg, dissolvida em salina estéril e administrada por 

via i.p. 30 min antes da injeção veneno (Gonçalves e Mariano, 2000);   
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Metissergida (Methysergide maleate salt, Sigma): 

antagonista de receptor serotoninérico 5HT, 0,8 mg/kg, dissolvida em 

salina estéril e administrada por via subcutânea (s.c.) 30min antes da 

injeção do veneno (Gonçalves e Mariano, 2000); 

 
Dexametasona (Decadron® Promade, Brasil): inibidor de 

fosfolipase A2, 1,0 mg/kg, dissolvida em salina estéril e administrada por 

via intraperitoneal (i.p.) 30 min antes da injeção veneno (Gonçalves e 

Mariano, 2000); 

 

Indometacina (Indomethacin, Sigma): inibidor de 

ciclooxigenase, 3 mg/kg, dissolvida em tampão TRIS 1M, pH 8, a 37 °C 

e solução salina estéril (1:10). O composto foi administrado por via i.p. 

30 min antes da injeção do veneno (Araújo et al., 2007); 

 

Celecoxib (Celebra® Pfizer, Brasil): inibidor de 

ciclooxigenase-2 administrado por via oral 30 min antes da injeção do 

veneno. Para cada comprimido contendo 200 mg adiciona-se 2,5 mL 

uma solução de carboximetil (CMC) 1%, desta solução foi utilizada uma 

dose de 30 mg/kg (Chacur et al., 2003); 

 

Ácido nordiidroguaiarético (Nordihydroguaiaretic acid - 

NDGA, Sigma): inibidor 5-lipoxygenase administrado por via i.p. 30min 

antes da injeção do veneno. Para cada 30 mg/kg do composto, 

adicionou-se 2 mL de solução contendo etanol-salina (1:9), sendo o pH 

ajustado pra 7,5 com NaOH 0,1 N; (Chacur et al., 2001); 

 

Pentoxifilina (Pentoxifylline, Sigma): inibidor de 

fofodiesterase que reduz seletivamente a concentração de mRNA para 

TNF- , 100 mg/kg, dissolvida em salina estéril e administrada por via 

i.p., 30min antes da injeção do veneno (Mota et al., 2006); 

 

L-NAME (L-NG-nitro arginina metil ester, Sigma): inibidor 

inespecífico da enzima óxido nítrico sintase (NOS), 100 mg/kg, 

dissolvida em salina estéril e administrada por via s.c. 24h e 30min antes 

da injeção do veneno (Chaves et al., 2006); 
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D-NAME (7-NG-nitro d arginina metil ester, Sigma): controle 

para L-NAME, 100mg/kg, dissolvida em salina estéril e administrada por 

via s.c. 30 minutos antes do veneno (Chaves et al., 2006); 

 
Aminoguanidina (Aminoguanidine hydrochloride, Sigma): 

inibidor seletivo da enzima óxido nítrico induzível (iNOS), 50 mg/kg 

dissolvida em salina estéril e administrada por via i.p. 24h e 100 mg/kg 

dissolvida em salina estéril e administrada por via i.p. 30min antes da 

injeção do veneno (Chaves et al., 2006); 

 

Captopril (Captopril, Sigma): inibidor da enzima conversora 

da angiotensina, 100 mg/kg dissolvida em salina estéril e administrada 

por via s.c. 30min antes da injeção do veneno (Lopes-Ferreira et al., 

2004); 

 

Soro antibotrópico (SAB) (Instituto Butantan, Brasil): foi 

administrado 200 L por via endovenosa (i.v.) administrado sozinho ou 

em associação com algumas drogas (das acima mencionadas), com 

suas doses e vias específicas. O grupo controle recebeu salina estéril 

pelas mesmas vias especificadas (Araújo et al., 2007).  

3.7 Análise Estatística  

Os resultados foram expressos como média 

 

d.p. (desvio padrão), 

analisados estatisticamente por ANOVA, seguido pelo teste de Tukey. As 

análises estatísticas foram determinadas com o programa GraphPad Instat e os 

resultados foram representados graficamente com a utilização do programa 

GraphPad Prism software (versão 4.0). Foram considerados significantes 

resultados com p<0,05.  
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4 RESULTADOS  

4.1 Caracterização das atividades biológicas dos venenos de B. 

erythromelas e B. jararaca   

O veneno de Bothrops erythromelas (VBe) apresentou atividades letal, 

hemorrágica e desfibrinante significativamente menos intensas, porém 

atividades fosfolipásica e coagulante significativamente mais intensas que às 

observadas no veneno de Bothrops jararaca (VBj) (Tabela 1).  

4.2 Soroneutralização das atividades biológicas  

Todas as atividades do veneno de Bothrops erythromelas testadas foram 

neutralizadas eficientemente pelo antiveneno botrópico comercial. Entretanto, 

quando comparado ao poder neutralizante desse antiveneno frente ao veneno 

de Bothrops jararaca (principal componente do pool de antígenos) verificou-se 

algumas diferenças importantes para neutralização das atividades 

hemorrágica, fosfolipásica e desfibrinante, onde foram necessários volumes 

significativamente maiores de antiveneno para neutralização. A atividade 

coagulante, no entanto, foi neutralizada com volume significativamente menor 

de antiveneno, como demonstrado na Tabela 2. Na mesma tabela podemos 

observar que apesar do volume de antiveneno necessário para neutralizar a 

atividade letal do veneno de Bothrops erythromelas ser maior que o necessário 

para neutralizar o veneno de Bothrops jararaca essa comparação não resultou 

em diferença estatística.      
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4.3 Soro experimental  

Os resultados para soroneutralização obtidos utilizando-se o soro 

antibotrópico experimental (SABex), que inclui o veneno de B. erythromelas no 

pool de antígenos, mostram que este antiveneno também se mostra eficaz no 

tratamento das ações provocadas por ambos os venenos. Em comparação à 

soroneutralização realizada com o soro antibotrópico comercial (SAB) os 

volumes necessários para neutralização da atividade desfibrinante foram os 

mesmos obtidos pelo soro experimental. Houve uma diminuição significativa da 

quantidade de antiveneno experimental utilizado para neutralizar as atividades 

hemorrágica e fosfolipásicas do veneno de B. erythromelas, porém, um 

aumento significativo do volume desse soro foi necessário para a mesma 

neutralização do veneno de B. jararaca. Observou-se uma diminuição 

expressiva no volume desse soro necessário para neutralização da atividade 

coagulante para veneno de B. jararaca, porém, houve um aumento significante 

do volume deste mesmo soro para neutralização da atividade coagulante 

provocado por B. erythromelas. 

Quanto a letalidade, a potência do antiveneno experimental foi ajustada 

no momento da formulação do produto final sendo 5mg/mL para Bothrops 

jararaca e 5mg/mL para Bothrops erythromelas.                 
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Tabela 1. Atividades biológicas dos venenos de Bothrops jararaca e Bothrops 

erythromelas  

Veneno Letala Hemorrágicab Coagulantec Desfibrinanted Fosfolipásicae 

VBj 57,4 (42,8-76,9)f 1,3±0,012f 5,9±0,2f 2,5 3,8 

VBe 88,1 (79,4-97,8) 2,4±0,034 0,6±0,2 8 0,97 

 
a Letalidade é expressa como dose letal média (LD50), definida como a dose de 

veneno que provoca morte de 50% dos animais injetados intraperitonealmente. 
 b Atividade hemorrágica é expressa como dose mínima hemorrágica (DMH), 

definida como a quantidade de veneno (µg) que induza um halo hemorrágico de 10 
mm diâmetro 2h após injeção. 

c Atividade coagulante é expressa como dose mínima coagulante (DMC), definida 
como a quantidade de veneno (µg) que induza a coagulação do plasma humano em 
60s. 

d Atividade desfibrinante é expressa como dose mínima desfibrinante (DMD), 
definida como a quantidade de veneno (µg) que induza incoagulabilidade sanguínea 
em todos os animais 1h após a injeção. 

e Atividade fosfolipásica é expressa como a concentração capaz de promover 
consumo de 50% do substrato.  

f Resultados apresentados como média ± S.D, exceto na letalidade, onde 95% dos 
limites de confiança são inclusos entre parênteses.                             
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Tabela 2. Neutralização das atividades biológicas de Bothrops jararaca e Bothrops 

erythromelas pelo soro antibotrópico comercial e soro antibotrópico 
experimental.  

Veneno SAB SABex 

 
Neutralização da Atividade hemorrágica (ED50)a 

 
L soro/3 DMH 

B. jararaca 0,34±0,024 0,42±0,01# 

B. erythromelas 0,91±0,072* 0,57±0,06*#   

Neutralização da atividade fosfolipásica (ED50)a  

L soro/2 atividade fosfolipásica 
B. jararaca 1,30±0,03 1,60±0,02# 

B. erythromelas 2,0±0,01* 1,44±0,15*#  

Neutralização da atividade coagulante (ED)b 

 

L soro/2 DMC 
B. jararaca 5,7±0,120 2,99±0,025# 

B. erythromelas 0,94±0,053* 1,37±0,08*#   

Neutralização da atividade desfibrinante (ED)b  

L soro/2 DMD 
B. jararaca 0,9 0,9 
B. erythromelas 3,2 3,2  

Neutralização da letalidade 

 

L soro/5 LD50
c 

B. jararaca 16,05 (11,08-27,98) nde 

B. erythromelas 24,62 (14,1-36) nd 

  

*P<0,05 em comparação entre o volume (µL) de SAB necessário para neutralização 
das atividades biológicas de VBe e VBj 
# P<0,05 em comparação entre o SAB e SABex 
a Neutralização das atividades hemorrágica e fosfolipásica são expressas como 
dose efetiva 50% 

b Neutralização das atividades coagulante e desfibrinante são expressas como dose 
efetiva 

c Neutralização da letalidade é expressa como dose efetiva 50% 
e nd  não determinado          
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4.4 Atividade Edematogênica  

O veneno de Bothrops erythromelas (VBe), em camundongos, induz 

formação prematura de um edema que atinge seu pico máximo em 2 horas 

após o envenenamento, sofre queda abrupta na 4ª hora e continua em declínio 

até a 24ª. A relação dose-efeito para esse veneno foi observada (Figura 2) e a 

dose utilizada na bateria de experimentos foi a de 1µg de veneno, não havendo 

presença de hemorragia macroscópica decorrente da dose utilizada. 

Tanto o antiveneno comercial quanto o antiveneno experimental 

neutralizaram o edema. Não houve diferença estatística entre as doses efetivas 

50% de ambos os antivenenos (Figura 3).                                 
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Figura 2. Edema de pata induzido por diferentes concentrações de veneno de 
Bothrops erythromelas (VBe) em camundongos.   

As soluções do VBe foram injetadas no coxim plantar de camundongos em diferentes 
concentrações num volume final de 30 l/pata e foram analisados em diferentes 
intervalos de tempo (1, 2, 4, 6 e 24h) após a injeção do veneno. O edema foi avaliado 
por pletismografia. Resultados correspondem à média ± S.D. (n= 5 animais por grupo).             
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Figura 3. Soroneutralização do edema de pata induzido por 1µg de veneno de 
Bothrops erythromelas (VBe) em camundongos associado a diversas 
concentrações de ambos os antivenenos após 2h da injeção.   

As soluções do VBe + antiveneno foram injetadas no coxim plantar de camundongos 
num volume final de 30 l/pata. O edema foi avaliado por pletismografia após 2 horas 
da injeção do SAB comercial ou SAB experimental. Resultados correspondem à média 
± S.D. (n= 5 animais por grupo).            
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4.4.1 Participação de mediadores inflamatórios no edema de pata de 

camundongo induzido por VBe  

Pré-tratamentos com Dexametasona (Figura 4), NDGA (Figura 5) 

Indometacina (Figura 6) e resultaram em reduções significativas de edema em 

todos os tempos avaliados, fato que não foi observado com o pré-tratado com 

Celecoxib que promoveu redução significativa somente nas 2 primeiras horas 

(Figura 7).                                      



RESULTADOS  

 
48

          

Figura 4. Edema de pata de camundongos induzido pelo veneno de Bothrops 
erythromelas (VBe) em animais pré-tratados com Dexametasona.   

Os animais receberam tratamento com Dexametasona (1,0 mg/Kg) ou Salina, 30 min 
antes da injeção de VBe (1 g/30 l) ou Salina no coxim plantar e foram analisados 
em diferentes intervalos de tempo (1, 2, 4 e 6h). O edema foi avaliado por 
pletismografia. Resultados correspondem à média ± S.D. (n= 5 animais por grupo).  
*p<0,05 em comparação ao grupo controle injetado com veneno, mas pré-tratado com 
salina. Grupos controle=quadrados, grupos tratados=triângulos.                   
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Figura 5. Edema de pata de camundongos induzido pelo veneno de Bothrops 
erythromelas (VBe) em animais pré-tratados com NDGA.   

Os animais receberam tratamento com NDGA (30 mg/Kg) ou Salina, 30 min antes da 
injeção de VBe (1 g/30 l) ou Salina no coxim plantar e foram analisados em 
diferentes intervalos de tempo (1, 2, 4 e 6h). O edema foi avaliado por pletismografia. 
Resultados correspondem à média ± S.D. (n= 5 animais por grupo).  *p<0,05 em 
comparação ao grupo controle injetado com veneno, mas pré-tratado com salina. 
Grupos controle=quadrados, grupos tratados=triângulos.                  
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Figura 6. Edema de pata de camundongos induzido pelo veneno de Bothrops 
erythromelas (VBe) em animais pré-tratados com Indometacina.   

Os animais receberam tratamento com Indometacina (3,0 mg/Kg) ou Salina, 30 min 
antes da injeção de VBe (1 g/30 l) ou Salina no coxim plantar e foram analisados 
em diferentes intervalos de tempo (1, 2, 4 e 6h). O edema foi avaliado por 
pletismografia. Resultados correspondem à média ± S.D. (n= 5 animais por grupo).  
*p<0,05 em comparação ao grupo controle injetado com veneno, mas pré-tratado com 
salina. Grupos controle=quadrados, grupos tratados=triângulos.               
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Figura 7. Edema de pata de camundongos induzido pelo veneno de Bothrops 
erythromelas (VBe) em animais pré-tratados com Celecoxib.   

Os animais receberam tratamento com Celecoxib (30 mg/Kg) ou CMC 1%, 30 min 
antes da injeção de VBe (1 g/30 l) ou Salina no coxim plantar e foram analisados 
em diferentes intervalos de tempo (1, 2, 4 e 6h). O edema foi avaliado por 
pletismografia. Resultados correspondem à média ± S.D. (n= 5 animais por grupo).  
*p<0,05 em comparação ao grupo controle injetado com veneno, mas pré-tratado com 
salina. Grupos controle=quadrados, grupos tratados=triângulos.            
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Foi observado que o pré-tratamento com prometazina não surtiu efeito 

no perfil edematogênico causado pelo VBe (Figura 8). Reduções significativas 

na 1ª e na 2ªh após o envenenamento foi observada no tratamento com 

metissergide (Figura 9). O tratamento com pentoxifilina promoveu pequena, 

porém, significativa redução do edema apenas na 6ª hora (Figura 10).                               
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Figura 8. Edema de pata induzido pelo veneno de Bothrops erythromelas em 
animais pré-tratados com Prometazina.  

Os animais receberam tratamento com Prometazina (10 mg/Kg) ou Salina, 30 min 
antes da injeção de VBe (1 g/30 l) ou Salina no coxim plantar e foram analisados 
em diferentes intervalos de tempo (1, 2, 4 e 6h). O edema foi avaliado por 
pletismografia. Resultados correspondem à média ± S.D. (n= 5 animais por grupo).  
*p<0,05 em comparação ao grupo controle injetado com veneno, mas pré-tratado com 
salina. Grupos controle=quadrados, grupos tratados=triângulos.           
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Figura 9. Edema de pata induzido pelo veneno de Bothrops erythromelas em 
animais pré-tratados com Metissergida. 

Os animais receberam tratamento com Metissergida (0,8 mg/Kg) ou Salina, 30min 
antes da injeção de VBe (1 g/30 l) ou Salina no coxim plantar e foram analisados 
em diferentes intervalos de tempo (1, 2, 4 e 6h). O edema foi avaliado por 
pletismografia. Resultados correspondem à média ± S.D. (n= 5 animais por grupo).  
*p<0,05 em comparação ao grupo controle injetado com veneno, mas pré-tratado com 
salina. Grupos controle=quadrados, grupos tratados=triângulos.                 
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Figura 10. Edema de pata induzido pelo veneno de Bothrops erythromelas em 
animais pré-tratados com Pentoxifilina. 

Os animais receberam tratamento com Pentoxifilina (100 mg/Kg) ou Salina, 30min 
antes da injeção de VBe (1 g/30 l) ou Salina no coxim plantar e foram analisados 
em diferentes intervalos de tempo (1, 2, 4 e 6h). O edema foi avaliado por 
pletismografia. Resultados correspondem à média ± S.D. (n= 5 animais por grupo).  
*p<0,05 em comparação ao grupo controle injetado com veneno, mas pré-tratado com 
salina. Grupos controle=quadrados, grupos tratados=triângulos.            
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Animais tratados com L-NAME (Figura 11), mas não com D-NAME 

(figura 12) apresentam redução significativa do edema em todos os tempos 

analisados. Já, o pré-tratamento com Aminoguanidina resultou numa 

diminuição de edema até a 4ªh após o envenenamento (Figura 13). 

O tratamento com Captopril promoveu aumento expressivo do perfil 

edematogênico em todos os tempos observados (Figura 14).                              
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Figura 11. Edema de pata induzido pelo veneno de Bothrops erythromelas em 
animais pré-tratados com L-NAME. 

Os animais receberam tratamento com L-NAME (100 mg/Kg) ou Salina, 30min antes 
da injeção de VBe (1 g/30 l) ou Salina no coxim plantar e foram analisados em 
diferentes intervalos de tempo (1, 2, 4 e 6h). O edema foi avaliado por pletismografia. 
Resultados correspondem à média ± S.D. (n= 5 animais por grupo).  *p<0,05 em 
comparação ao grupo controle injetado com veneno, mas pré-tratado com salina. 
Grupos controle=quadrados, grupos tratados=triângulos.         
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Figura 12. Edema de pata induzido pelo veneno de Bothrops erythromelas em      
animais pré-tratados com D-NAME. 

Os animais receberam tratamento com D-NAME (100 mg/Kg) ou Salina, 30min antes 
da injeção de VBe (1 g/30 l) ou Salina no coxim plantar e foram analisados em 
diferentes intervalos de tempo (1, 2, 4 e 6h). O edema foi avaliado por pletismografia. 
Resultados correspondem à média ± S.D. (n= 5 animais por grupo).  *p<0,05 em 
comparação ao grupo controle injetado com veneno, mas pré-tratado com salina. 
Grupos controle=quadrados, grupos tratados=triângulos.           
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Figura 13. Edema de pata induzido pelo veneno de Bothrops erythromelas em 
animais pré-tratados com Aminoguanidina. 

Os animais receberam tratamento com Aminoguanidina (50 e 100 mg/Kg) ou Salina, 
24 horas e 30 min, respectivamente, antes da injeção de VBe (1 g/30 l) ou Salina no 
coxim plantar e foram analisados em diferentes intervalos de tempo (1, 2, 4 e 6h). O 
edema foi avaliado por pletismografia. Resultados correspondem à média ± S.D. (n= 5 
animais por grupo).  *p<0,05 em comparação ao grupo controle injetado com veneno, 
mas pré-tratado com salina. Grupos controle=quadrados, grupos tratados=triângulos.             
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Figura 14. Edema de pata induzido pelo veneno de Bothrops erythromelas em 
animais pré-tratados com Captopril. 

Os animais receberam tratamento com Captopril (100 mg/Kg) ou Salina, 30min antes 
da injeção de VBe (1 g/30 l) ou Salina no coxim plantar e foram analisados em 
diferentes intervalos de tempo (1, 2, 4 e 6h). O edema foi avaliado por pletismografia. 
Resultados correspondem à média ± S.D. (n= 5 animais por grupo).  *p<0,05 em 
comparação ao grupo controle injetado com veneno, mas pré-tratado com salina. 
Grupos controle=quadrados, grupos tratados=triângulos.           
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4.4.2 Associação terapêutica  SAB + Dexametasona  

Como observado na Figura 2, o soro antibotrópico comercial possui 

anticorpos que neutralizam as toxinas do VBe que induzem esse edema 

inflamatório. No entanto, o soro per se foi efetivo em diminuir a atividade 

edematogênica do veneno quando aplicado até 30 min após o veneno (Figura 

15A). Nesse tempo, houve também, inibição significativa do edema apenas 

com Dexametasona (Figura 15A). No entanto, a associação entre antiveneno 

botrópico e a dexametasona foi o único tratamento efetivo quando aplicada 45 

min após o envenenamento induzido por VBe (Figuras 15B).                         
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Figura 15. Efeito do tratamento com salina (quadrados), SAB (triângulos), 
Dexametasona (triângulo invertido) ou com a associação de SAB + 
Dexametasona (losango)sobre o edema de pata induzido pelo 
veneno de Bothrops erythromelas (VBe) em camundongos.  

Os animais receberam tratamento 30min (A) e 45min (B) após o envenenamento 
induzido por VBe. Resultados correspondem à média ± S.D. (n= 5 animais por grupo).  
*p<0,05 em comparação ao grupo controle injetado com veneno, mas pré-tratado com 
salina.  

A 

B 
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5 DISCUSSÃO  

Na região nordeste do Brasil é registrado o menor coeficiente anual de 

acidentes ofídicos por regiões fisiográficas, embora essa região apresente o 

maior índice de letalidade desse agravo (Ministério da Saúde, 2001).  

Na região da caatinga nordestina a espécie Bothrops erythromelas é 

serpente predominante e a principal causadora de acidentes. Seu veneno, 

contudo, não faz parte do pool de antígenos utilizado na imunização de cavalos 

para obtenção do antiveneno botrópico. Frente a essas informações, testou-se 

o poder neutralizante do soro antibotrópico (SAB) contra as principais 

atividades biológicas do veneno de B. erythromelas (VBe), em comparação à 

neutralização das mesmas atividades do de B. jararaca (VBj), veneno de 

referência nacional, pelo mesmo soro. 

Para tanto, fez-se necessária caracterização e comparação das 

atividades biológicas de ambos os lotes de venenos utilizados nesse estudo, 

para a definição das doses-desafio empregadas nos testes de 

soroneutralização. Tanto o veneno de B. erythromelas quanto o veneno de B. 

jararaca utilizados apresentaram atividades biológicas de magnitudes 

compatíveis com as descritas na literatura (Sanchez et al., 1992; Ferreira et al., 

1992). O veneno de B. erythromelas apresentou atividades coagulante e 

fosfolipásica mais potentes que as observadas no veneno de B. jararaca 

(Sanchez et al., 1992; Ferreira et al., 1992; Boechat et al., 2001), enquanto que 

no veneno de B. jararaca, as atividades letal, hemorrágica e desfibrinante 

foram mais potentes que as do veneno de B. erythromelas. 

Uma vez obtida a caracterização das atividades biológicas, o veneno de 

B. erythromelas foi colocado à prova contra o soro antibotrópico comercial e 

comparado ao resultado obtido para o veneno de referência.  

Para a soroneutralização da atividade letal, embora o valor obtido para o 

veneno de B. erythromelas tenha sido nominalmente superior ao valor obtido 

para B. jararaca, os valores não apresentaram diferenças estatísticas.  

Para a atividade hemorrágica, desfibrinante e fosfolipásica, os volumes 

de soro antibotrópico necessários para neutralização do veneno de B. 
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erythromelas foram significativamente superiores aos volumes utilizados para a 

neutralização das mesmas atividades do veneno de B. jararaca.  

Por outro lado, para a atividade coagulante, o volume de soro 

antibotrópico utilizado foi significativamente menor para B. erythromelas do que 

para B. jararaca. Esse resultado pode ser, pelo menos em parte, devido à 

presença, no veneno de B. erythromelas, apenas de toxinas ativadoras de 

fatores X e II, enquanto que o veneno de B. jararaca possui, além dessas, uma 

toxina tipo trombina (Maruyama et al., 1992; Kamiguti. e Sano-Martins, 1995). 

Por esse raciocínio, seria esperado resultado semelhante para atividade 

coagulante. No entanto, para essa atividade foi necessário um volume maior de 

soro do que o necessário para neutralizar o mesmo efeito do veneno de B. 

jararaca, indicando a participação de outras toxinas nesse efeito, que não 

apenas as pró-coagulantes.  

Fosfolipases A2 com ação anticoagulante têm sido descritas em venenos 

botrópicos (Gutiérrez e Lomonte, 1995). Entretanto, não se têm informações 

nesse sentido para fosfolipases presentes no veneno de B. erythromelas. 

Sabe-se que esse veneno, bem como os venenos de outras serpentes do 

mesmo gênero, apresenta concentrações maiores de fosfolipase A2 em sua 

composição, do que a presente no veneno de B. jararaca (Moura-da-Silva et 

al., 1991; Gutiérrez e Lomonte, 1995). A maior atividade fosfolipásica 

observada no veneno de B. erythromelas utilizado no presente estudo sugere 

uma maior concentração desse componente no veneno dessa serpente, o que 

poderia justificar a maior quantidade de soro necessária para a neutralização 

dessa atividade nesse veneno, quando comparado ao veneno de B. jararaca.. 

A diferença do poder neutralizante de um soro para serpentes de mesmo 

gênero e até mesmo de mesmas espécies provenientes de diferentes regiões 

geográficas tem sido relatada (Otero et al., 1997; Bogarin et al., 1999; Bogarin 

et al., 2000; Muniz et al., 2000; Saravia et al., 2001). 

Os resultados obtidos corroboram observações que demonstram a 

identidade imunológica presente em venenos botrópicos brasileiros (Dias da 

Silva et al., 1989; Camey et al., 2002). 
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O soro antibotrópico comercial brasileiro é eficaz em neutralizar o 

veneno de B. erythromelas, porém, devido ao volume significativamente maior 

necessário para neutralizações de determinadas atividades, testou-se uma 

possível melhoria do antiveneno incluindo-se o veneno dessa serpente ao pool 

de antígenos, obtendo-se de um soro antibotrópico experimental (SABex). 

Comparando os resultados obtidos através da soroneutralização obtida 

com o SABex em relação à obtida com o soro comercial, para o veneno de B. 

erythromelas houve diminuição significativa nos volumes necessários para 

neutralização das atividades, hemorrágica e fosfolipásica. Inversamente, esses 

valores se mostraram significativamente superiores para o veneno de B. 

jararaca. 

Já, para atividade coagulante, houve um aumento significativo no 

volume de soro necessário para neutralização do veneno de B. erythromelas, e 

uma diminuição significativa no volume de soro necessário para a neutralização 

do veneno de B. jararaca. Entretanto, como observado com o soro comercial, 

para essa atividade se manteve a necessidade de um volume 

significativamente maior de soro para neutralizar o veneno de B. jararaca em 

relação ao veneno de B. erythromelas. 

Os volumes necessários para a neutralização da atividade desfibrinante 

não se mostraram alterados com a inclusão do veneno de B. erythromelas ao 

pool de antígenos. 

A região sudeste apresenta o maior número de notificações de casos de 

envenenamentos ofídicos no país e, nessa região a serpente causadora do 

maior número de acidentes é a B. jararaca. Assim, o aumento significativo dos 

volumes do soro experimental necessários para a neutralização das atividades 

hemorrágica e fosfolipásica do veneno de B. jararaca, quando comparado ao 

soro comercial, inviabilizam a simples inclusão do veneno de B. erythromelas 

ao pool de antígenos utilizado para a obtenção do soro antibotrópico, uma vez 

que possivelmente seria necessário um aumento significativo na produção 

desse soro.  

Os acidentes ofídicos são classificados quanto à gravidade em leves, 

moderados e graves. Nos casos de acidentes botrópicos recomenda-se a 
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utilização de 2 a 4 ampolas no tratamento de casos leves, 4 a 8 em casos 

moderados e 12 ampolas nos casos graves (Ministério da Saúde, 2001).  

Os resultados apresentados no presente trabalho demonstram que o 

soro antibotrópico comercial atual neutraliza eficientemente todas as atividades 

do veneno de B. erythromelas, comprovando o que havia sido sugerido por 

Camey et al.. (2001). Uma vez que são necessários volumes maiores para a 

neutralização de algumas destas atividades, os dados podem sugerir que, na 

região nordeste do país, se fosse recomendada a utilização do maior volume 

de ampolas de soro preconizado para cada faixa de gravidade do 

envenenamento, ou seja, 4 ampolas nos casos leves, 8 nos casos moderados 

e 12 nos casos graves.   

Por outro lado, a inclusão do veneno de B. erythromelas proporcionou a 

melhora significativa da neutralização de uma atividade biológica importante 

para o envenenamento causado por venenos botrópicos, que é a atividade 

coagulante. Fica ressaltada a importância de estudos sobre a melhor 

composição do pool de antígenos a ser utilizado para a obtenção de um soro 

antibotrópico mais eficiente para todos os venenos botrópicos, visando uma 

melhoria no tratamento de acidentes provocados por estes venenos. 

A literatura descreve que os sintomas locais do envenenamento 

botrópico, principalmente o edema, são os mais difíceis de se neutralizar, uma 

vez que estes venenos atuam muito rapidamente e alguns desses efeitos são 

causados por mediadores endógenos da resposta inflamatória liberados pelo 

tecido lesado, em resposta à ação destes venenos (Gutiérrez et al., 1998; 

Picolo et al., 2002). 

No presente trabalho não foi observada diferença significativa entre os 

volumes necessários de ambos os antivenenos estudados para neutralização 

da atividade edematogênica.  

Trabalho realizado por Araújo et al.. (2007) mostrou que a associação de 

antiinflamatórios esteroidais à soroterapia foram eficientes no tratamento tardio 

do edema, induzido por veneno de B. jararaca, em pata de camundongo, 

entretanto, havia a necessidade de se comprovar se essa melhoria promovida 

pela associação de drogas antiinflamatórias à soroterapia seria benéfica 
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também no tratamento do edema induzido por outros venenos botrópicos. 

Assim, testou-se esse tratamento para o edema induzido pelo veneno de B. 

erythromelas por ser uma serpente de predominância regional e, como citado 

anteriormente, não participante do pool de antígenos utilizado na obtenção do 

soro antibotrópico. 

Para tanto, fez-se necessária uma caracterização do perfil da mediação 

farmacológica do edema induzido pelo veneno de B. erythromelas, para 

verificar quais fármacos antiinflamatórios poderiam ser associados à 

soroterapia. 

O veneno de Bothrops erythromelas causa edema inflamatório, assim 

como descrito para outras serpentes do gênero Bothrops (de Araujo et al., 

2000; Barbosa et al., 2003). Os resultados mostram que esse veneno induz um 

edema que se instala rapidamente. 

No caso do edema induzido pelo veneno de B. erythromelas, foi 

observada uma significativa inibição desse efeito nos grupos de animais pré-

tratados com dexametasona, indometacina e celecoxibe, e NDGA, indicando 

uma grande participação de eicosanóides, derivados da degradação do ácido 

araquidônico, na mediação desse edema. 

Os fármacos antiinflamatórios esteroidais, como a dexametasona, após 

penetrarem nas células, ligam-se a receptores específicos de alta afinidade 

Após essa interação, o receptor ativado migra para o núcleo e liga-se a 

elementos de resposta aos esteróides no DNA. O efeito consiste em repressão 

ou indução da transcrição gênica. A repressão é obtida através da inibição da 

ação de fatores de transcrição como AP-1 (activator protein-1) e NF- B 

(nuclear factor-kappa B), que inibem os genes da COX-2, de várias citocinas e 

fatores de moléculas de adesão, bem como a iNOS (Rang et al., 2004). Já o 

efeito indutível promove o aumento da síntese de uma proteína, a lipocortina-1 

ou anexina-1, que tem efeito inibitório sobre a expressão da fosfolipase A2, 

como conseqüência há uma diminuição na produção de produtos derivados do 

ácido araquidônico, tanto os gerados pela via ciclooxigenase, como os da via 

lipoxigenase (Czock et al., 2005).  
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Já os fármacos antiinflamatórios não esteróidais (AINEs) vem sendo 

utilizados amplamente afim de inibir seletivamente a ação de determinados 

mediadores químicos inflamatórios. A indometacina é um exemplo de AINEs , 

que inibe as enzimas COX-1 e COX-2 impedindo dessa forma a síntese de 

prostanóides e tromboxanos (Rang et al., 2004). O celecoxibe é outro 

antiinflamatório que possui efeito seletivo, inibindo especificamente a COX-2, 

que impede conseqüentemente a síntese de prostaglandinas, evitando assim, 

reações adversas que afetam particularmente o trato gastrointestinal como à 

observada com o uso de um antiinflamatório não seletivo para ciclooxigenase 

(Rang et al., 2004). O grupo tratado com a indometacina (inibidor das enzimas 

COX-1 e COX-2) apresentou diminuição significativa do edema em todos os 

tempos observados. Entretanto, o grupo tratado com celecoxibe (inibidor da 

enzima COX-2) apresentou diminuição significativa do edema até a 2ªh. Essa 

melhor eficácia da indometacina pode ser explicada pelo fato de a inibição 

completa da via das ciclooxigenases não resultar na liberação de mediadores 

inflamatórios, como prostaglandinas e tromboxanos; o que não ocorre quando 

há tratamento com celecoxibe, onde somente a prostaglandina oriunda da ação 

da COX-2 é inbida, mas não a ação dos mediadores inflamatórios induzidos 

pela ação da COX-1.  

Além disso, existem fármacos derivados da planta Larrea divaricata que 

atuam inibindo a via da 5-lipoxigenase e possuem uma potente ação 

antioxidante, como é o caso do ácido nordiidroguaiarético (NDGA- 

Nordihydroguaiaretic acid) (Werz, 2007). A participação da via da 5-

lipoxigenase também foi demonstrada na migração celular induzida pelo 

veneno de Bothrops erythromelas (Flores et al., 1993). 

Uma mediação preponderante por parte de eicosanóides também foi 

observada para outros venenos botrópicos, tais como o de B. insularis 

(Barbosa et al., 2003), B. lanceolatus (Araújo et al., 2000) e B. jararaca 

(Trebien e Calixto, 1989; Perales et al., 1992; Gonçalves e Mariano, 2000). 

Por outro lado, a prometazina, um inibidor seletivo para receptores H1 

da histamina não inibiu o edema induzido pelo veneno de B. erythromelas, 

sugerindo a não participação da histamina no processo. Outros estudos 

demonstraram a não participação desse mediador no edema induzido por 
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outros venenos, tais como o de B. jararaca (Perales et al., 1992; Gonçalves e 

Mariano) e B. asper (Chaves et al., 1995) em camundongos; embora a 

histamina participe na mediação do edema induzido pelo veneno de B. jararaca 

em ratos (Trebien e Calixto, 1989).  

Já a serotonina, avaliada através do pré-tratamento dos animais com 

metissergida, antagonista específico dos receptores de serotonina (5-HT2), 

aparentemente participa da mediação na fase inicial do edema induzido por 

VBe. A participação desse mediador não fica evidente no edema induzido por 

outros venenos botrópicos tais como os venenos de B. insularis (Barbosa et al., 

2003) e de B. lanceolatus (Araújo et al., 2003), mas sim no edema induzido 

pelo veneno de B. jararaca (Gonçalves e Mariano, 2000). 

Há ainda outros fármacos que podem atuar como inibidores de citocinas, 

como é o caso da pentoxifilina, um derivado da metilxantina que atua na 

modulação da produção de TNF-

 

no nível pré-transcricional (Edwards et al., 

1992). Os resultados do presente estudo sugerem que o TNF- pode participar 

da mediação na fase tardia do edema induzido pelo veneno de B. 

erythromelas. Esse resultado está coerente com o obtido por Petricevich et al.. 

(2000), sugerindo liberação desse mediador inflamatório em tempos mais 

tardios, após o estímulo inflamatório dado pelo veneno de B. jararaca. 

Os resultados observados nos grupos tratados com inibidores de óxido 

nítrico sintetase constitutiva e induzida (NOS e iNOS), L-NAME e 

aminoguanidina, respectivamente, sugerem a participação do óxido nítrico na 

mediação desse edema, uma vez que estes tratamentos provocaram uma 

diminuição significativa desse efeito. Essa inibição também foi observada para 

o edema induzido pelo veneno de B. insularis (Barbosa et al., 2003) e de B. 

asper (Chaves et al., 2006), porém, para este último foi avaliada somente a 

participação da NOS. 

O edema induzido pelo veneno de B. erythromelas, aparentemente 

também é mediado pela bradicinina, uma vez que o tratamento com captopril, 

um inibidor da enzima conversora de angiotensina, a qual degrada a 

bradicinina, produziu um aumento significativo do edema induzido pelo VBe. O 

mesmo efeito foi observado na mediação do edema induzido pelo veneno de B. 
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lanceolatus (De Faria et al., 2001). Entretanto, aparentemente, esse mesmo 

mediador não participa do edema induzido pelo veneno de B. jararaca (Trebien 

e Calixto, 1989; Perales et al., 1992), embora medeie a dor induzida por esse 

veneno (Chacur et al., 2001). 

Efeitos patológicos induzidos por venenos botrópicos podem possuir 

mediações farmacológicas distintas. Como exemplo podemos citar o efeito 

hiperalgésico causado por VBj, que possui mediação distinta da atividade 

edematogênica (Teixeira et al., 1994), bem como a atividade edematogênica, a 

qual possui mediação diferente da hemorragia (Gonçalves e Mariano, 2000). 

Quanto à neutralização desse edema pelo soro antibotrópico, o pré e 

pós-tratamento com o antiveneno botrópico inibiu a formação do edema 

induzido por VBe. No entanto, essa inibição não foi observada no grupo que 

recebeu o SAB 45 minutos após injeção do veneno. Esse resultado mostra que 

o soro possui anticorpos contra as toxinas do veneno que induzem o edema, 

porém, esse efeito é observado apenas quando o soro é administrado poucos 

minutos após o envenenamento. Esse resultado corrobora dados obtidos por 

Picolo et al.. (2002), que mostram uma melhor diminuição do edema quando o 

soro é administrado imediatamente após a injeção de veneno de B. jararaca no 

coxim plantar de ratos. 

Portanto, como já mencionado, pode se constatar que, em se tratando 

de lesões inflamatórias locais desencadeadas por venenos botrópicos, grande 

parte deste efeito se deva à atuação de mediadores inflamatórios liberados no 

local da inoculação do veneno (Trebien e Calixto, 1989; Perales et al., 1992; 

Búrigo et al., 1996; Gonçalves e Mariano, 2000; De Faria et al., 2001). 

Nossos resultados confirmam dados da literatura e demonstram uma 

grande participação dos metabólitos do ácido araquidônico na evolução do 

edema de pata induzido pelos venenos botrópicos. Nesse sentido, a 

associação de antiinflamatórios, esteroidais ou não, como a dexametasona, 

indometacina ou celecoxibe ao soro antibotrópico poderia, teoricamente, 

melhorar a eficiência da soroterapia no tratamento de reações inflamatórias 

locais causadas por esses venenos, como sugere o trabalho de Araújo et al.. 

(2007). 
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No presente estudo, os animais tratados com a associação de 

dexametasona ao soro antibotrópico demonstraram uma melhora na evolução 

do edema induzido pelo veneno de B. erythromelas. Também como no edema 

induzido pelo veneno de B. jararaca, esse efeito de inibição foi observado em 

períodos tardios pós-inoculação do VBe, 30 e 45 minutos. Porém, 45 minutos 

após o envenenamento, somente a associação dexametasona + soro foi 

efetiva em inibir o edema induzido pelo veneno de B. erythromelas. 

Em comparação aos resultados obtidos por Araújo et al.. (2007), 

aparentemente há uma menor eficácia dessa associação no tratamento do 

edema induzido pelo veneno de B. erythromelas, em relação ao observado no 

tratamento do edema induzido pelo veneno de B. jararaca. Essa menor eficácia 

pode ser devida à participação de alguns mediadores inflamatórios liberados 

pelo veneno de B. erythromelas que não medeiam o edema induzido pelo 

veneno de B. jararaca, como a bradicinina. 

Apesar disso, a associação farmacológica de dexametasona ao soro 

antibotrópico mostrou-se eficiente na redução do edema induzido pelo veneno 

de B. erythromelas. Este resultado sugere que esse procedimento possa ser 

benéfico no tratamento do edema inflamatório induzido por outros venenos 

botrópicos que sejam mediados por eicosanóides. 

Um estudo duplo-cego, randomizado, realizado no Hospital Vital Brazil 

do Instituto Butantan, indica que a associação de dexametasona à soroterapia 

diminuiu significativamente o edema dos pacientes picados por serpentes do 

gênero Bothrops (Susaki et al., 2005), corroborando os dados obtidos nos 

estudos experimentais (Araújo et al., 2007), incluindo-se o presente trabalho. 

Entretanto outros estudos clínicos são necessários para se comprovar 

definitivamente o benefício dessa associação no tratamento das reações 

inflamatórias locais resultantes de picadas por serpentes do gênero Bothrops.  
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6 CONCLUSÃO    

Baseado nos resultados expostos, podemos concluir que   

O veneno de B. erythromelas é neutralizado pelo SAB, porém são 

necessários volumes maiores de soro quando comparado ao VBj. A simples 

inclusão desse veneno ao pool de antígenos utilizado para a obtenção do SAB 

não trouxe os benefícios esperados, porém os resultados reforçam a 

importância de estudos no sentido de se obter uma formulação de antígenos 

que melhore a eficiência do soro antibotrópico.   

A associação dexametasona e antiveneno foi eficiente em diminuir o 

edema induzido por esse veneno quando administrada em tempos tardios, pós-

envenenamento.
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