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RESUMO 
 

BRUNI, F.M. Avaliação da neutralização de importantes atividade s tóxicas 
induzidas pelos principais peixes peçonhentos brasi leiros por um soro 
poliespecífico produzido em murinos . 2008. 107 f. Dissertação (Mestrado em 
Imunologia) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2008. 
 

No Brasil acidentes por peixes peçonhentos como niquim (Thalassophryne 

nattereri), bagre (Cathorops spixii), peixe-escorpião (Scorpaena plumieri) e arraia 

(Potamotrygon gr orbygnyi) vêm sendo relatados ao longo de toda costa. O 

quadro clínico é caracterizado principalmente por efeitos tóxicos locais e 

sistêmicos. Para esses acidentes não existe até o momento tratamento adequado 

e comprovadamente eficiente, o que os tornam um problema de ordem médica, 

econômica e social. A soroterapia é considerada um eficiente tratamento para 

reverter os efeitos patológicos causados por diversos animais peçonhentos 

(serpentes, aranhas, escorpião, lagartas) e é o tratamento utilizado para acidentes 

provocados por peixes do oceano Indo-Pacífico. Desta forma esse trabalho tem 

como principal objetivo obter um soro poliespecifico através da junção de soros 

monoespecificos produzidos em camundongos e avaliar a sua capacidade de 

neutralização das atividades tóxicas induzidas pelos principais peixes 

peçonhentos brasileiros. O protocolo de imunização de camundongos 

padronizado com o uso ou não de adjuvante possibilitou a obtenção de soros 

monoespecíficos com títulos satisfatórios de anticorpos e com especificidade para 

os venenos que os geraram e para os venenos de outros peixes. O soro 

poliespecífico foi obtido pela junção de 1 mg de IgG veneno-específica de cada 

soro monoespecífico. As atividades induzidas pelos venenos na microcirculação 

foram totalmente neutralizadas pelo soro tanto na pré-incubação quanto no 

tratamento imediato. Os danos em fibra muscular induzido pelo veneno de C. 

spixii somente foi neutralizado na proporção 1:2. O soro poliespecífico controlou 

parcialmente os efeitos de nocicepção e edema induzidos pelos venenos, sendo 

mais eficiente no controle da nocicepção induzida pelo veneno de P. gr orbygnyi e 

no edema induzido pelo veneno de S. plumieri. Além da neutralização dos 

principais efeitos locais, o soro poliespecífico foi capaz de neutralizar a inflamação 

sistêmica pulmonar induzida pelo veneno de S. plumieri. Os dados obtidos nos 

permitem sugerir o uso de soro poliespecífico no controle dos envenenamentos 



causados pelos peixes T. nattereri, S. plumieri, C. spixii e P. gr orbygnyi, uma vez 

que para eles não existe terapia apropriada. 
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ABSTRACT 

BRUNI, F.M. Evaluation of the neutralization of important toxic  activities 
induced by brazilian fish venoms by murine polyspec ific antiserum. 2008. 
107 f. Master thesis (Immunology) – Instituto de Ciências Biomédicas, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008.  

 

Envenoming induced by venomous fish represents a great cost Brazilian 

communities. Victims rapidly develop local symptoms as pain, swelling, and 

necrosis that persist for long days, and in some cases systemic effects are noted. 

The most frequent venomous fish founded on the Brazilian coast are 

Thalassophryne nattereri (niquim), Cathorops spixii (bagre), Scorpaena plumieri 

(peixe-escorpião) and Potamotrygon gr orbygnyi (arraia). The anti-inflammatory 

drugs used (dexamethasone and indomethacin) are not efficient in reducing the 

clinical symptoms. After bits of venomous animals, the passive transfer of 

heterologous specific antibodies allows that immediate toxic effect can be 

neutralized in the victims. Recently, anti-venom for accidents caused by stonefish 

of the Indo-Pacific Ocean has been used. The aim of this work was to produce in 

mice polyspecific antivenom for neutralization of the main toxic effects induced by 

the Brazilian venomous fish. Independent groups of Swiss mice were immunized 

at days 0, 14, and 28 with 10 µg of each venom or at days 0 and 14 with 10 µg of 

each venom adsorbed in Al(OH)3. The animals were bled at days 35 or 28, 

respectively for monospecific antibody levels determination by ELISA. The 

polyspecific antiserum achieved by the addition of 1 mg of IgG from each 

monospecific antiserum was used for neutralizations assays for two methods of 

evaluation, for preincubation and independent injection (immediate and after 15 

minutes). Initially, we observed a full recognition of all antigenic bands of the four 

venoms by polyspecific antiserum. The effects induced by all venoms in the 

microcirculation were abolished by the polyspecific antiserum, except for the 

effects caused by C. spixii in muscular fibers where was necessary a proportion of 

1:2 for abolish the effect. The polyspecific antiserum controlled the edematogenic 

and nociceptive activities caused by all venoms, being more efficient in controlling 

the nociception induced by the P. gr orbygnyi venom and the airway inflammation 

induced by the S. plumieri venom. These data allow us to suggest the use of 



polyspecific antiserum in the treatment of the pathological effects provoked by the 

most frequent Brazilian venomous fish.  

 

Key  Words : Thalassophryne nattereri; Scorpaena plumieri; Potamotrygon gr 

orbygnyi; Cathrops spixii; Fish venom; Serumtherapic; Toxic activities; Polyspecific 

antivenom. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Introdução    



 

1 INTRODUÇÃO 

 

O estudo de venenos animais vem sendo realizado principalmente no sentido 

de compreender suas ações deletérias em humanos, possibilitando desta maneira 

o desenvolvimento de tratamentos específicos. Além disso, estudos recentes 

também demonstram a presença em venenos de substâncias com potencial 

terapêutico ou ferramentas farmacológicas. Dentre esses venenos pode-se 

destacar os de animais aquáticos. 

A produção de toxinas por animais aquáticos é uma estratégia importante 

que garante sua sobrevivência em um ecossistema altamente competitivo. Assim, 

para defender-se ou defender seu território, estes animais produzem um número 

enorme de metabólitos, cujas combinações resultam em uma grande variedade 

de estruturas químicas e moléculas complexas como peptídeos e proteínas com 

propriedades químicas e farmacológicas diferentes das apresentadas pelos 

venenos de animais terrestres (RUSSELL et al., 1971). Trabalhos realizados com 

toxinas oriundas de animais aquáticos vem demonstrando que elas representam 

uma vasta fonte de substâncias com distintas atividades farmacológicas 

(OLIVEIRA et al., 1990; NUIJEN et al., 1999; RINEHART et al., 2000; 

CVETKOVIC et al., 2002; VAN-KESTEREN et al., 2002). 

O Brasil possui uma extensa linha costeira (aproximadamente 7.400 Km) 

de águas temperadas e tropicais, propiciando a existência de grande número de 

animais potencialmente perigosos que associados a fatores como o grande afluxo 

de banhistas às praias, o incremento à pesca comercial e esportiva, atividades 

como mergulho autônomo e pesca submarina favorecem a ocorrência de muitos 

acidentes em humanos, sendo grande parte destes provocados por peixes 

peçonhentos. Por esses motivos nos últimos anos acidentes causados por esses 

animais vêm sendo relatados ao longo de toda a costa litorânea e fluvial. De 

acordo com o Ministério da Saúde foram notificados 367 casos de acidentes 

causados por peixes peçonhentos em 2006 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006). 

Peixes peçonhentos possuem glândulas cutâneas especializadas na 

produção de veneno conectadas a dutos excretores (espinhos ou ferrões). 

Possuem importância médica pelos acidentes que provocam em humanos, uma 

vez que são incapacitantes e mantêm a vítima afastada do trabalho por semanas 



ou mesmo meses, provocando enorme morbidade além de acarretar importantes 

seqüelas pela ausência de uma terapia cientificamente comprovada. Sabe-se que 

são capazes de provocar principalmente efeitos locais como dor, edema, necrose 

e em alguns casos são relatados efeitos sistêmicos. Infelizmente, a casuística de 

envenenamento por peixes peçonhentos é subestimada no Brasil, pois poucos 

são os centros médicos que realizam corretamente os registros. 

Praticamente todas as famílias e gêneros de peixes peçonhentos têm 

representantes nos mares e rios do Brasil (HADDAD JR et al., 2002), entretanto 

os que mais causam acidentes são arraias (HADDAD JR., 2000), bagres 

(HADDAD JR., 2000), peixes-escorpião (FIGUEIREDO; MENEZES, 1978; 1980; 

HADDAD JR. et al., 2003) e niquins (ALMEIDA; ROCHA, 1989; FONSECA; 

LOPES-FERREIRA, 2000; AUTO, 1992; HADDAD JR et al., 2003; FACÓ et al., 

2005). 

As arraias pertencem à ordem Rajiformes e podem ser marinhas ou 

fluviais. São encontradas em todo litoral brasileiro sendo que as de água doce são 

encontradas com mais freqüência em rios das regiões norte e centro-oeste. 

Habitam o fundo de rios ou mares (bentônicas) e possuem um longo apêndice 

caudal semelhante a um chicote onde estão localizados de um a quatro ferrões 

ósseos serrilhados, recobertos por glândulas de veneno. Estas não são 

individualizadas, mas encontram-se dispersas sobre os ferrões (HALSTEAD, 

1970). As arraias podem acidentar banhistas por serem pisadas ou pescadores 

quando estes as manipulam presas em anzóis ou em redes de pesca. As lesões 

provocadas pelo ferrão são lacerantes, muitas vezes profundas e ocorrem na 

maioria das vezes nos membros inferiores, pés e tornozelos. O envenenamento 

causa imediatamente intensa dor, edema e em alguns casos hemorragia. 

Sintomas como náusea, vômito, salivação, hipotensão arterial, sudorese e 

paralisia muscular são raramente relatados. No entanto, a dor é o sintoma mais 

comum seguido do aparecimento de necrose (SUTHERLANDS 1983; EDMONDS, 

1989, HADDAD JR et al., 2004). 

Dentre as espécies de arraias brasileiras destacam-se as do gênero 

Potamotrygon por causarem grande número de acidentes na região Norte. 

Haddad Jr. e colaboradores (2004) descreveram que o veneno de Potamotrygon 



falkneri apresenta um perfil eletroforético com bandas protéicas de 12 a 130 kDa. 

Por eletroforese com substratos específicos, os autores detectaram no veneno 

atividades gelatinolítica, caseinolítica e hialuronidásica e as relacionaram a 

proteínas de 80, 100 e 84 kDa, respectivamente. 

A caracterização das principais atividades tóxicas de outras duas arraias 

brasileiras Potamotrygon cf scobina e Potamotrygon gr orbignyi também foi 

descrita por nosso grupo. Demonstramos que a injeção destes venenos na pata 

de camundongos induz significativa atividade edematogênica e nociceptiva de 

forma dose-dependente. Utilizando a técnica de microscopia intravital observamos 

que os venenos destas arraias induzem aumento de cerca de 70% no número de 

leucócitos rolantes e aderidos na parede de vênulas pós-capilares em 

microcirculação de cremaster de camundongos. Além disso, esses venenos 

apresentam atividade necrosante de pouca intensidade (até 1,5 mm2) e somente 

em altas concentrações (100 �g/dorso). Baixos níveis de atividade proteolítica 

foram detectados e os venenos não induzem hemorragia. Análise de SDS-PAGE 

mostrou que os venenos têm um perfil eletroforético semelhante entre si com 

exceção de duas bandas exclusivas no veneno de P. gr orbignyi, uma de 66,2 e 

outra de 25 kDa. No entanto, quando submetidos à cromatografia de gel filtração 

ambos os venenos apresentam igualmente 5 frações protéicas (MAGALHÃES et 

al., 2006). 

Recentemente, Conceição e colaboradores (2006) determinaram a 

seqüência de um peptídeo denominado Orpotrin no veneno da arraia P. gr. 

orbignyi. Através de microscopia intravital foi registrado um intenso efeito 

vasoconstritor em arteríolas quando o peptídeo foi aplicado topicamente no tecido 

cremaster de camundongos. 

Os bagres destacam-se pela larga distribuição nos mares e rios do mundo 

inteiro, são peixes de couro e vivem em locais rasos e de fundo lodoso. São 

encontrados em ecossistemas de água salobra e água doce. Em geral, procuram 

a desembocadura dos rios e regiões lagunares na época de desova. Apresentam 

longos e robustos ferrões serrilhados à frente das nadadeiras, dorsal (um 

espinho) e peitoral (dois em cada nadadeira), todos revestidos por tecido 

glandular. No peixe encontramos além das glândulas que revestem os espinhos 

outras duas fontes de veneno: a secreção encontrada nos poros glandulares 

axilares e o veneno da pele que consiste em um material protéico gelatinoso 



produzido por células produtoras de proteínas denominadas “células-club” 

(THULESIUS et al., 1983; CHURCH; HODSON, 2002). Dos peixes peçonhentos 

do Brasil são os que provocam o maior número de acidentes (HADDAD JR, 2000) 

por estarem amplamente distribuídos por toda a costa, sendo mais abundantes 

nas regiões Sudeste e Sul (REIS, 1986; HADDAD JR et al., 2006). Estes ocorrem 

principalmente quando pescadores manuseiam redes de pesca e quando 

banhistas pisam em um exemplar morto descartado na praia. Os acidentes 

provocados pelo bagre são caracterizados por ferimentos puntiformes ou 

lacerantes, eritema, edema, dor que se irradia pelo membro, sudorese, mal-estar, 

febre, náusea, vômito, agitação psicomotora e infecção secundária (HADDAD JR, 

2000). 

No Brasil são duas as principais espécies associadas a injuria em 

humanos: Cathorops spixii (bagre amarelo) e Genidens genidens (bagre branco). 

Com relação a essas espécies os primeiros trabalhos foram realizados por nosso 

grupo. O veneno de G. genidens apresenta perfil eletroforético complexo com 

bandas protéicas majoritárias entre 25 a 35 kDa, sendo capaz de induzir 

nocicepção e edema em camundongos (MONDIN et al., 2003). 

Junqueira e colaboradores (2007) caracterizaram imunologicamente os 

venenos do ferrão e do muco do bagre C. spixii. Os resultados mostram que a 

injeção dos dois venenos promove reação inflamatória com diferentes perfis 

diferentes. A injeção intraperitoneal do muco em camundongos Balb/c induz 

imediato recrutamento de neutrófilos (2 horas) seguido de macrófagos (7 dias). 

Estes macrófagos obtidos do exudato peritoneal, após re-estimulação in vitro com 

o muco expressam altos níveis das moléculas CD11c e MHC classe II e 

sintetizam a citocina IL-12p70, indicando uma ativação dos fagócitos com 

capacidade de apresentação antigênica. Ao contrário, o infiltrado celular induzido 

pela injeção do ferrão é rapidamente solucionado, sendo indetectado após sete 

dias. Além disso, os macrófagos peritoneais obtidos de camundongos injetados 

com o veneno do ferrão e re-estimulados in vitro possuem baixa capacidade de se 

diferenciarem em células apresentadoras de antígeno, não expressando CD11c 

nem exibindo níveis suficientes de MHC de classe II. A peritonite causada pela 

injeção dos venenos apresenta ainda a produção da citocina IL-6, quimiocinas 

(MCP-1 e KC) e do mediador lipídico LTB4. 



Os peixes-escorpião, pertencentes à família Scorpaenidae, são 

freqüentemente encontrados na costa brasileira entre rochas e recifes de corais e 

em baixas profundidades. No Brasil, as espécies mais encontradas são 

Scorpaena plumieri (peixe-escorpião preto) e Scorpaena brasiliensis (peixe-

escorpião vermelho). São igualmente conhecidos como mamangava, mamangá 

ou beatriz. Apresentam aspecto exótico mimetizando o ambiente para melhor se 

ocultar de predadores. Os espinhos são distribuídos ao longo da nadadeira 

dorsal, sendo ao todo 13 dorsais, 3 anais e dois pélvicos, todos contendo 

individualmente pequenas glândulas produtoras de veneno. Os sinais do 

envenenamento em humanos são dor intensa, edema, necrose localizada e 

alterações sistêmicas que incluem dificuldade respiratória, hipotensão, arritmia, 

bradicardia, e em casos mais graves paralisia e convulsões (FIGUEIREDO et al., 

1978; 1980; HADDAD JR et al., 2003). 

Estudo publicado em 2005 por Carrijo e colaboradores mostrou que 

camundongos injetados com doses sub-letais do veneno de S. plumieri (LD50 

0.28 mg/Kg) apresentam perda de controle dos movimentos, hipersalivação, 

convulsões e arritmias respiratória e cardíaca. O efeito cardiovascular foi avaliado 

e em baixas doses (0.04 mg/Kg) o veneno é capaz de induzir abrupta queda na 

pressão arterial e diminuição na freqüência respiratória. O veneno fresco induziu 

ainda atividade hemorrágica, hemolítica e proteolítica em camundongos 

(CARRIJO et al., 2005). 

Boletini-Santos e colaboradores (2008) verificaram que o veneno de S. plumieri é 

capaz de induzir resposta sistêmica causando um dano pulmonar agudo, 

caracterizado por extravasamento protéico do espaço vascular para o alveolar e 

acompanhado pela infiltração de leucócitos (neutrófilos e macrófagos), síntese e 

secreção de citocinas e quimiocinas (IL-6, KC e MCP-1) como também de 

proteinases com atividade gelatinolítica (MMP-2 e MMP-9). Neste estudo, a lesão 

pulmonar aguda foi induzida pelo veneno tanto pela via intraperitoneal quanto 

pela via intraplantar. Além disso, foi descrito um complexo padrão eletroforético 

do veneno em SDS-PAGE, que apresenta nove bandas majoritárias que variam 

entre 25 e 116 KDa. 

Os niquins pertencem à família Batrachoididae, são divididos em 15 

espécies, das quais quatro são encontradas no Brasil: Thalassophryne nattereri, 

Thalassophryne punctata, Thalassophryne reticulata e Thalassophryne 



amazonica. Entretanto, os únicos relatos de acidentes referem-se à espécie T. 

nattereri. Este é encontrado ao longo da costa norte e nordeste do Brasil, 

principalmente no encontro de águas marinhas e fluviais, vivendo entre rochedos 

ou plantas, encobertos pela areia ou lodo e em locais relativamente rasos. São 

popularmente chamados de niquim, miquim ou niquim-de-lama. Dos peixes 

peçonhentos possui o mais completo aparelho inoculador de veneno, consistindo 

de quatro espinhos, dois localizados na região dorsal (1° segmento da nadadeira 

dorsal) e dois laterais, colocados acima das barbatanas peitorais na região 

opercular. Todos os espinhos são canaliculados e possuem comunicação com as 

glândulas produtoras de veneno. São pontiagudos e revestidos por um 

prolongamento da pele do peixe que serve como bainha. Funcionam como arma 

de defesa e no momento em que o peixe se sente agredido, tocado ou pisado se 

eriçam e penetram funcionando como uma agulha injetando o veneno no tecido 

do agressor ou da vítima humana (FRÓES, 1932, 1933). Os acidentes 

provocados pelo T. nattereri acometem na maioria das vezes as regiões plantar 

ou palmar das vítimas humanas. Um dos principais sintomas decorrentes do 

envenenamento é a dor que se instala imediatamente após o acidente e persiste 

por mais de 24 horas e segundo a descrição das vítimas é de grande intensidade. 

Eritema e edema também são notados de imediato com eflorescência de bolhas 

com conteúdo seroso. Estes acidentes evoluem para necrose que na maioria das 

vezes se instala após 24 horas e permanece por um longo período de tempo, 

retardando o processo de cicatrização (FONSECA; LOPES-FERREIRA, 2000). 

Estudos realizados com o veneno de T. nattereri em camundongos 

mostram que baixas doses do veneno (a partir de 0,3 µg/por animal) são 

suficientes para induzir efeitos locais de dor e edema, semelhantes aos descritos 

em humanos (FONSECA; LOPES-FERREIRA, 2000). O veneno não apresenta 

atividades hemorrágica, fosfolipásica A2 ou coagulante (LOPES-FERREIRA et al., 

1998). Também foi verificado que a nocicepção e o edema causados pelo veneno 

podem ser mediados por toxinas com atividade cininogenásica (LOPES-

FERREIRA et al., 2004). O veneno é capaz de alterar a fisiologia renal de ratos 

interferindo principalmente em parâmetros vasculares (FACÓ et al., 2003). A 

análise histopatológica da lesão induzida pelo veneno no músculo gastrocnêmio 

mostrou aparecimento de mionecrose precoce e de difícil regeneração, trombos e 

poucas células fagocitárias (LOPES-FERREIRA et al., 2001). A análise por 



microscopia intravital mostrou que o veneno induz estase do fluxo sangüíneo nas 

vênulas pós-capilares e em capilares e vasoconstrição das arteríolas. De modo 

interessante, a estase venular ocorrida não pode ser associada à ação do veneno 

sobre fatores solúveis da coagulação, pois testes in vitro mostram que o veneno 

não é capaz de induzir coagulação do sangue total, do plasma rico ou agir sobre 

plaquetas. Baseado nesses resultados os autores sugerem que os efeitos na 

microcirculação podem estar relacionados à ação indireta de mediadores 

liberados de plaquetas ou células endoteliais, uma vez que o veneno promove a 

lise dessas células em cultura (LOPES-FERREIRA et al., 2002). 

Com relação à ação inflamatória foi verificado que após a injeção do 

veneno no coxim plantar de camundongos ocorre a liberação de importantes 

citocinas inflamatórias como TNF-α, IL-1β e IL-6 na lesão, porém acompanhada 

de uma pobre migração celular. Foi ainda verificado que o veneno afeta a 

viabilidade de células mononucleares da linhagem J774A1 em cultura (LIMA et 

al., 2003). Em baixas doses, a injeção do veneno adicionado do adjuvante 

hidróxido de alumínio em camundongos promove resposta imune específica com 

diferenciação de linfócitos T de ambos os tipos (Th1 e Th2) com grande produção 

de IL-5 e IFN-γ, promovendo a síntese de anticorpos veneno específicos IgG1 e 

IgG2a e IgE total (GRUND et al., 2006). 

As toxinas do veneno de T. nattereri vêm sendo obtidas através da 

utilização de técnicas cromatográficas seguida da caracterização de suas 

seqüências através da abordagem de química de proteínas (isolamento e 

seqüênciamento de peptídeos internos e N-terminal) e de biologia molecular 

(transcriptoma da glândula venenífera do peixe e expressão dos cDNAs que 

codificam as toxinas). Utilizando as abordagens acima descritas sabemos da 

existência, na glândula venenífera do peixe, das seguintes toxinas: Família 

Natterinas (N1, MM 35,8 kDa e pI 8,18; N2, MM 38,1 kDa e pI 8,76 e N3, MM 35,0 

kDa e pI 6,70) e Nattectina (MM 15,0 kDa e pI 9,73). A Nattectina representa 0,8% 

das toxinas do veneno com homologia para proteínas lectina do tipo C. Já as 

Natterinas são as toxinas majoritárias e não apresentam homologia com proteínas 

encontradas nos bancos de dados (MAGALHÃES et al., 2006). Possuem 

atividade cininogenásica e são as responsáveis pela nocicepção e o edema 

induzidos pelo veneno (MAGALHÃES et al., 2005; LOPES-FERREIRA et al., 

2004). 



Uma vez que acidentes por peixes peçonhentos de diferentes famílias vêm 

ocorrendo com maior freqüência no Brasil e por não possuírem um tratamento 

específico eficaz tornam-se um problema médico e sócio-econômico, pois as 

vítimas permanecem de dias a meses com os sintomas do envenenamento, 

impossibilitadas de voltar ao trabalho. Desta maneira, o estudo destes venenos 

visando a obtenção de uma terapia apropriada apresenta-se oportuno. 

Dos tratamentos utilizados para os pacientes acidentados por peixes, o 

inicialmente indicado é a imersão do membro lesado em água quente, na tentativa 

de aplacar a dor. Outra medida adotada de rotina nos hospitais é o uso de 

analgésicos injetáveis no local do acidente, antiinflamatórios e antibióticos. 

Entretanto, os antiinflamatórios dexametasona ou indometacina não são capazes 

de reverter os sintomas que evoluem independentemente da sua utilização. Estas 

observações clínicas também foram confirmadas em camundongos. 

Dexametasona e indometacina não reduzem eficientemente a dor e o edema 

provocados pelos venenos de P. gr orbignyi, C. spixii ou T. nattereri. Os efeitos 

induzidos pelo veneno de T. nattereri também não são inibidos pelo tratamento 

com inibidor da enzima óxido nítrico sintase (L-NAME) nem pelo antagonista de 

serotonina (ciproheptadina). Somente os inibidores das calicreínas tecidual ou 

plasmática são capazes de reduzir parcialmente a dor e o edema (LOPES-

FERREIRA et al., 1998a,b, 2004). 

Enquanto os antiinflamatórios clássicos mostram-se ineficientes para os 

acidentes provocados pelo T. nattereri os anticorpos específicos apresentam 

capacidade eficiente de neutralização dos sintomas do envenenamento. 

Camundongos com resposta de memória e altos títulos de anticorpos 

neutralizantes não desenvolvem dor ou edema após um segundo contato com o 

veneno (LOPES-FERREIRA et al., 2000; PIRAN-SOARES et al., 2007). 

Sabendo que a soroterapia é considerada um eficiente tratamento para 

reverter os efeitos patológicos causados por diversos animais peçonhentos e é o 

tratamento utilizado também para acidentes provocados por peixes do oceano 

Indo-Pacífico (GWEE et al., 1994; SUTHERLAND, 1992) este projeto tem como 

principal objetivo a produção experimental de um soro poliespecífico constituído 

por anticorpos dirigidos aos venenos dos principais peixes peçonhentos que mais 

causam acidentes no Brasil (C. spixii, P. gr orbignyi, S. plumieri e T. nattereri) e 

ainda a avaliação da sua capacidade neutralizante. 
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6 CONCLUSÃO 

 
� O protocolo de imunização de camundongos padronizado com o uso ou 

não de adjuvante possibilitou a obtenção de soros monoespecíficos com títulos 

satisfatórios de anticorpos e com especificidade para os venenos que os geraram 

e para os venenos de outros peixes 

� As atividades induzidas pelos venenos na microcirculação foram 

totalmente neutralizadas pelo soro. A neutralização do efeito do veneno de C. 

spixii sobre as fibras musculares foi parcial, ao contrário da maior eficiência na 

neutralização do efeito induzido pelo veneno de T. nattereri 

� O soro poliespecífico controlou parcialmente os efeitos de nocicepção e 

edema induzidos pelos venenos, sendo mais eficiente no controle da nocicepção 

induzida pelo veneno de P. gr orbygnyi  

� Além da neutralização dos principais efeitos locais, o soro poliespecífico 

foi capaz de neutralizar a inflamação sistêmica pulmonar induzida pelo veneno de 

S. plumieri 

 

Os nossos dados nos permitem sugerir o uso de soro poliespecífico no 

controle dos envenenamentos causados pelos peixes T. nattereri, S. plumieri, C. 

spixii e P. gr orbygnyi uma vez que para eles não existe terapia apropriada. 
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