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RESUMO
TURÍBIO, Thompson de Oliveira. Caracterização biológica do muco epidérmico da
arraia de água doce Paratrygon aiereba. 2018. 85p. Tese (Doutorado em
tecnologia nuclear) – Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares – IPENCNEN/SP. São Paulo
A epidemiologia dos agravos por peixes peçonhentos é pouco relatada, apesar da
elevada morbidade e relevância para a saúde. Na região central do Brasil, as bacias
do Tocantins e do rio Araguaia são muito utilizadas para atividades recreativas,
especialmente entre junho e agosto. Apesar da dificuldade da identificação do
animal causador do acidente por parte do acidentado, a maioria dos trabalhos cita
que o gênero Potamotrygon é o mais relacionado a estes agravos. Por outro lado,
arraias do gênero Paratrygon embora apresentem um ferrão menor que arraias de
outros gêneros, causam bastante acidentes por se camuflarem com facilidade
devido a sua cor clara, se confundindo com o fundo dos rios e lagos. O objetivo foi
identificar atividades biológicas do muco da arraia Paratrygon aiereba. Os
desenhos experimentais utilizando a secreção epidérmica foram a atividade
edemaciante, por meio de Pletismografia, a dinâmica da alteração no sistema
microcirculatório usando a microscopia intravital, a atividade nociceptiva através de
estímulos químicos, o dano celular e atividade necrosante. Analisando o
comportamento da atividade edemaciante em relação ao tempo, nota-se que o
efeito do edema é mais acentuado nas primeiras horas do acidente, entretanto
averígua-se que após 4h do acidente esta ação tende a diminuir. O modelo
proposto aponta que o tempo é um fator determinante na formação do edema (p<
0.0001), posto isso, realizou-se um teste para verificar se entre os tempos
estudados havia diferença significativa, sendo que há uma forte significância
(p0.0001), entre os volumes das patas que receberam o muco e as patas que
receberam PBS Com relação a atividade nociceptiva pode-se notar que as
concentrações testes apresentaram diferença significativa em relação ao controle
PBS (p<0,05). Foi verificado que a atividade nociceptiva não apresentou uma
relação dose dependente direta, posto que as maiores médias foram detectadas
nas menores concentrações. Com relação a dinâmica do rolamento de leucócito,
verificou-se que ao final dos 30 minutos do experimento, notou-se que na
concentração de 25 µg de muco, houve um aumento de aproximadamente 4 vezes
em relação ao tempo basal. Nos tempos (10, 20 e 30 minutos), ao comparar a
quantidaade de 12,5 µg com as concentrações de 100 µg e 200µg, apresentaram
diferenças estatísticas (p<0,0001), sendo o efeito da concentração foi considerado
extremamente significante. Foram determinados os níveis de lesão celular com
liberação de conteúdo citoplasmático, sendo que há uma significância
extremamente forte (p 0,0001) entre os tratamentos. Foi verificado que o muco de
arraia Paratrygon aiereba não causou atividade necrosante no modelo e na
concentração utilizada neste trabalho. Por fim, conclui-se que o muco da arraia
Paratrygon aiereba pode causar atividade edemaciante, atividade nociceptiva,
interação leucócito-endotélio e danos celulares. Entretanto, não foi verificado
atividade necrosante, com o modelo experimental adotado, causado pelo muco da
arraia Paratrygon aiereba.
Palavras-chaves: Paratrygon aireba; Arraia; Caracterização biológica.

ABSTRACT
TURÍBIO, Thompson de Oliveira. Biological characterization of the epidermic
mucus of freshwater stringray Paratrygon aiereba. 2018. 85p. Tese (Doutorado
em tecnologia nuclear) – Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares – IPENCNEN/SP. São Paulo
The epidemiology of the diseases by venomous fish is little reported, despite high
morbidity and relevance to health. In the central region of Brazil, the Tocantins and
Araguaia River Basins are widely used for recreational activities, especially between
June and August. Despite the difficulty of identifying the animal causing the accident
by the injured, most of the works affirms that the genus Potamotrygon is the most
related to these diseases. On the other hand, stingrays of the genus Paratrygon,
although presenting a stinger smaller than stingrays of other genera, its causes
enough accidents by camouflaging themselves easily due to their light color,
confusing with the ground of the rivers and lakes. The objective was to identify
biological activities of the Paratrygon aiereba stingray´s mucus. The effects of the
edemaciant activity of stingray´s mucus were evaluated, through a sample design
composed of groups of six female Swiss mice (25-30 g) were inoculated with 50 μL
in the hind paws, receiving 25, 50 and 100 μg of mucus in the right paw, and in the
left paw PBS solution (negative control). The dynamics of the alteration in the
microcirculatory system was determined using intravital microscopy, by
transillumination of the cremaster muscle after topical application of the Paratrygon
aiereba mucus. Administration of 20 μl of sterile PBS was used as a control. Groups
of 6 male Swiss mice (25-30 g) were inoculated with 30 μL containing the amounts
of 12.5 μg, 25 μg, 50 μg, 100 μg and 200 μg of mucus. Female Swiss mice (25-30
g) (n = 30) were placed individually under inverted glass funnels located on a
reflecting surface to facilitate observation. To verify cell damage, the animals chosen
for the experiment were the female Swiss mice (n = 30 animals). These were divided
into 6 treatments each one with five animals, one control group and five test groups
(12.5 μg / 50 μl, 25 μg / 50 μl, 50 μg / 50 μl, 100 μg / 50 μl and 200 μg / 50 μl). In
relation to poisoning by stingray accident, the effects of mucus on necrotizing activity
were studied. Groups of 6 female Swiss mice (25-30 g) were inoculated with 50 μL
of the mucus samples (200 μg) and PBS (negative control) on the dorsum.
Analyzing the behavior of the edemaciant activity in relation to the time, it is noticed
that the effect of the edema is more accentuated in the first hours of the accident;
however, it is found that after 4h of the accident this action tends to decrease. With
regard to nociceptive activity, it can be observed that the test concentrations showed
a significant difference in relation to the PBS control (p <0.05). At the end of the 30
minutes of the experiment, it was noted that there was a concentration of 25 μg of
mucus, approximately 4-fold increase over baseline time. Cellular lesion levels with
cytoplasmic content release were determined, and there are an extremely strong
significance (p 0.0001) between the treatments. It was verified that the mucus of
the Paratrygon aireba did not cause necrotic activity in the model and concentration
used in this study. Finally, it is concluded that the Paratrygon aiereba mucus may
cause edematizing activity, nociceptive activity, leukocyte-endothelium interaction
and cellular damage. However, necrotizing activity caused by the mucus of the
Paratrygon aereba stingray was not observed.
Keywords: Paratrygon aiereba; Stingray; Biological characterization
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1. INTRODUÇÃO

Os animais que produzem substâncias tóxicas, por meio das glândulas
produtoras de toxinas, podem ser classificados como peçonhentos ou venenosos.
Quando essa mistura é usada pelo animal com a presença de aparato inoculador,
passa a ser chamada de peçonha, e na ausência de aparato inoculador é chamada
de veneno (OLIVEIRA, PIRES JÚNIOR, 2011).
A produção de toxinas pelos animais aquáticos é uma importante
estratégia, que garante sua sobrevivência em um ecossistema competitivo. Esses
animais produzem um enorme número de metabólitos, cujas combinações resultam
em grande variedade de estruturas químicas e moléculas complexas, como
peptídeos e proteínas, com propriedades bioquímicas e farmacológicas (LOPESFERREIRA et al, 2004).
As arraias são peixes caracterizados pela presença de um a três ferrões
serrilhados e mineralizados na cauda, os quais são cobertos por células
epidérmicas que produzem veneno. Quando estes animais são tocados
dorsalmente, o ferrão pode ser introduzido no agressor por um mecanismo de
reflexo do chicote da cauda, causando lesões mecânicas severas e inoculando
veneno (PEDROSO et al, 2007).
As arraias são caracterizadas pela presença de um a três ferrões na
cauda, que é coberto por células epidérmicas produtoras de veneno. A localização
exata desse tecido é controversa, mas sabe-se que é preferencialmente localizado
em os sulcos ventrolaterais do ferrão (HALSTEAD, 1970). Embora a toxicologia das
arraias seja um assunto relevante devido à alta frequência de acidentes, a literatura
sobre a morfologia dos o aparelho de veneno desses animais é muito escasso (LIU
et al., 2001; PEDROSO et al, 2007)
A epidemiologia dos agravos por peixes peçonhentos é pouco relatada,
apesar da elevada morbidade e relevância para a saúde (HADDAD JR. et al., 2004).
Um fato comum às vítimas deste tipo de agravo é a demora em procurar
atendimento médico, seja pelo fato de estarem localizadas em áreas distantes dos
estabelecimentos de saúde ou por utilizarem a medicina popular como primeira
opção terapêutica (MONTEIRO-DOS-SANTOS, 2012). Na maioria desses casos,
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após o surgimento de complicações locais, como necrose e infecções secundárias
é que os acidentados procuram os serviços de saúde (TORREZ et al., 2015).
Segundo a Portaria nº 1.271/14 do Ministério da Saúde, o acidente com
animal peçonhento é de notificação compulsória nos serviços de saúde públicos e
privados em todo o território nacional (BRASIL, 2014). Este tipo de agravo deve ser
informado ao Sistema Nacional de Notificação e Agravos (SINAN) via
preenchimento da ficha de notificação de acidentes por animais peçonhentos
(BRASIL, 2007).
Sobre esta ficha, merece destaque o fato de que não há um campo
específico para acidentes provocados por peixes, sendo de responsabilidade do
profissional de saúde a especificação do acidente por arraia no campo “Outros”. No
entanto, são contemplados com campos específicos os agravos por serpente,
aranha, escorpião, abelha e lagarta.
Os agravos por animais peçonhentos também podem ser registrados via
SINITOX (Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas), SIH-SUS
(Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde) e o SIM
(Sistema de Informações sobre Mortalidade). No entanto, o SINAN é o único
sistema nacional que possui um módulo específico para tratar de agravo com
animal peçonhento (BOCHNER; STRUCHINER, 2002).
Na região central do Brasil, as bacias do Tocantins e do rio Araguaia são
muito utilizadas para atividades recreativas, especialmente entre junho e agosto,
devido aos baixos níveis de água, formando praias que atraem turistas. E neste
cenário que os acidentes com arraias são mais frequentes (DA SILVA JR.
FERREIRA; PINTO; AIRD; 2015).
Embora sejam comuns os acidentes nas regiões Norte e Centro-Oeste
do país e de haver relatos de acidentes por arraias de água doce na região Sudeste,
acredita-se que estes ocorram em todo o território nacional, pelo fato desses
animais apresentarem ampla distribuição geográfica do Brasil. Apesar disso, esses
agravos não recebem a mesma atenção dispensada para os casos de ofidismo e
outros animais peçonhentos (GARRONE NETO et al., 2007; SÁ-OLIVEIRA,
COSTA, PENA, 2011; HADDAD JR. et al., 2012).
Trabalhos sobre os acidentes com arraias de água doce são
encontrados na literatura, como os casos de acidentes de aquaristas (SCHIERA,
2002; HADDAD JR., 2004, HADDAD JR., 2007) e acidentes com arraias entre
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pescadores no município de Araguacema-TO (GARRONE NETO et al., 2005). Há
relatos de que as espécies de arraias mais envolvidas nestes episódios são
Potamotrygon scobina e Potamotrygon orbignyi (MAGALHÃES et al., 2006; LASSO
et al, 2006, CONCEIÇÃO et al., 2009).
Apesar da dificuldade da identificação do animal causador do acidente
por parte do acidentado, a maioria dos trabalhos cita que o gênero Potamotrygon é
o mais relacionado a estes agravos, o que pode ser explicado pela distribuição
geográfica mais ampla destes animais. Sabe-se que a possibilidade de acidente
com arraias Potamotrygon é maior pelo fato do ferrão ser mais robusto, contudo, a
cor negra da arraia facilita a sua visualização pelo banhista.
Por outro lado, raias do gênero Paratrygon embora apresentem um
ferrão menor que arraias de outros gêneros, causam bastantes acidentes por se
camuflarem com facilidade devido a sua cor clara, se confundindo com o fundo dos
rios e lagos.
A documentação detalhada dos acidentes é precária, pois acredita-se
que os casos sejam subnotificados nos programas de epidemiologia das unidades
municipais do país. Esses pontos são importantes, uma vez que contribuem para a
falta de conhecimento sobre o assunto e, consequentemente, para a falta de
justificativa estatística para a produção do soro, embora os acidentes sejam
incapacitantes e potencialmente fatais (BOCHNER; STRUCHINER, 2002;
GARRONE NETO; HADDAD JR., 2010; SÁ-OLIVEIRA, COSTA, PENA, 2011).
Mesmo apresentando ampla distribuição geográfica e de reconhecida
importância médica, constata-se escassez de dados em vários aspectos sobre este
animal, como a epidemiologia dos acidentes, a composição e mecanismo de ação
do veneno, dentre outros. Os resultados desta pesquisa contribuirão sobremaneira
para uma terapia eficaz e até mesmo na produção do soro antiveneno para os
acidentes com as arraias.
Os principais sintomas e sinais locais do envenenamento por arraias,
como dor, inflamação, edema, necrose, infecções secundárias e atividades
antimicrobianas foram elucidados em estudos já realizados para arraias dos
gêneros Potamotrygon e Plesiotrygon, no entanto ainda são parcos os trabalhos
para o gênero da Paratrygon.
Em suma, vários estudos com arraias de água doce foram desenvolvidos
nos últimos anos, mas muitas questões ainda não foram elucidadas.
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 Estudos com Peixes Peçonhentos

Os acidentes gerados pelos animais aquáticos marinhos e fluviais são
muito comuns e, a maioria deles, ocorre de maneira ocasional gerando processos
dolorosos como necroses, mutilações, perda de movimento e até morte. A
sintomatologia dos acidentes gerados por peixes marinhos é amplamente
conhecida, entretanto, ainda são poucos os estudos de caracterização dos
acidentes provocados por peixes de água doce (SARMIENTO, 2015).
O muco epidérmico de alguns peixes e dentre eles o de arraias pode
exibir atividade antimicrobiana contra uma ampla variedade de agentes infecciosos
(MOZUMDER, 2005; HELLIO et al., 2002). Subramanian, Ross e MacKinnon (2008)
estudaram o muco produzido pelos peixes Salvelinus alpinus, Cyprinus carpio,
Melanogrammus aeglefinus e Myxine glutinosae verificaram a inibição do
crescimento de linhagens de Salmonela entérica C610. Segundo Bragadeeswaran
e colaboradores (2011), o muco dos peixes Cynoglossus arel e Arius caelatus
inibiram o crescimento de patógenos humanos.
Assim, o muco de peixes pode representar uma grande fonte de novos
compostos farmacológicos, que podem ser úteis como ferramentas de investigação
e agentes terapêuticos (CHURCH e HODGSON, 2002). Os mucos de peixe são
pouco estudados apesar do grande número de espécies, talvez devido ao fato de
serem

altamente

sensíveis

ao

calor,

pH,

liofilização,

armazenamento,

congelamento e descongelamento repetido (BAUMANN et al., 2014).
Recentemente Sarmiento e colaboradores (2015) estudaram a ação do
veneno do bagre Pimelodus maculatus, que induziu efeitos nociceptivos e
edematogênicos, ademais causou alterações na permeabilidade vascular em
doses de 30 a 100 μg/animal. Além disso, o veneno de P. maculatus causou
alterações significativas nos níveis de CK e suas Isoenzima CK-MB em
camundongos.
Rajeshkuma e colaboradores (2015) encontraram evidências de que o
veneno de Dasyatis sephen, arraia marinha, possui atividade antitumoral,
sugerindo que a sua ação inicia a morte de células de câncer por diminuição da
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proliferação celular. Deste modo, os venenos de arraias marinhas podem ser
utilizados como fonte de agentes antitumorais após purificação.
Os estudos relacionados ao muco de peixe podem contribuir para
compreensão de processos fisiológicos induzidos pelo envenenamento e a
descoberta de novas drogas, sem mencionar o desenvolvimento de formas mais
eficazes para tratar as lesões causadas por estes animais.
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2.2 Arraias Peçonhentas de Água Doce

Os venenos de animais têm sido considerados uma excelente matéria
prima para a descoberta de novas moléculas biologicamente ativas. Há muitas
pesquisas sobre as atividades e componentes de venenos de animais terrestres,
como os de cobras, escorpiões e aranhas, mas existem poucos estudos com
venenos de animais marinhos e aquáticos (KING, 2015).
A maior parte destes venenos é composta por muitos constituintes, dos
quais as enzimas, pequenos peptídeos, e proteínas são estudadas quanto à
bioatividade. No entanto, apesar de haver mais de 2000 espécies de peixes
venenosos, os venenos de peixes têm pouca descrição na literatura até o momento.
A maioria dos estudos tem explorado o veneno total (bruto) ou as frações do
veneno, revelando ampla atividade farmacológica, dentre elas: cardiovascular,
neuromuscular, citotóxica, inflamatória, e atividades nociceptivas (ZIEGMAN e
ALEWOOD; 2015).
Vários estudos já foram desenvolvidos sobre o gênero Potamotrygon,
arraias de água doce. Estes achados são referentes ao habitat (RIBEIRO, 2006;
MARTIN, 2004), a sua dieta (GARRONE NETO E HADDAD JR, 2010), e a
epidemiologia do acidente (MASSON, ORMONDE e CARVALHO, 2012;
GARRONE NETO e HADDAD JR, 2010). Porém são reduzidos os estudos
destinados a elucidar o mecanismo de ação dos venenos produzidos pelas arraias,
em relação à inibição do crescimento de microrganismos patogênicos (VENNILA et
al. 2011; MONTEIRO-DOS-SANTOS et al., 2011; CONCEIÇÃO et al., 2012).
As arraias são peixes dotados de toxinas, devido a isso a interação com
humanos pode ocorrer de forma negativa (GARRONE-NETO e HADDAD Jr. 2010),
principalmente no Tocantins onde o banho em lagos e rios representa uma das
principais

formas

de

lazer

da

população

e

movimenta

o

turismo

e

consequentemente a economia da região.
Segundo Magalhães et al (2008), os poucos estudos com venenos de
peixes decorrem da dificuldade da sua extração, além dessas substâncias serem
termolábeis. Até o presente momento, a maioria dos estudos envolvendo venenos
é referente à caracterização da atividade biológica dos animais terrestres.
Constata-se pelos relatos acima apenas venenos de arraias dos gêneros
Potamotrygon e Plesiotrygon têm sido estudados. Assim, pesquisas que tragam
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conhecimento sobre a atividade biológica de venenos do gênero Paratrygon serão
inéditas e contribuirão sobremaneira para o entendimento do mecanismo de sua
ação no organismo.
As arraias de água doce pertencem à família Potamotrygonidae. Este
grupo é monofilético e é composto por quatro gêneros: Paratrygon dumeril (gênero
basal), Potamotrygon, Plesiotrygon e Helyotrygon (CARVALHO et al., 2003).
Entre as espécies, apenas Potamotrygon motoro, Potamotrygon orbignyi
e Paratrygon aiereba tem ampla distribuição e são encontradas em mais de uma
bacia hidrográfica. O grupo encontra-se em diversos habitats, incluindo praias,
florestas inundadas com rochoso, argila inferior e lagos (CHARVET-ALMEIDA et
al., 2002; CARVALHO et al., 2003, SILVA, UIEDA, 2007).
De forma geral, as arraias possuem de um a quatro ferrões ósseos, de
formato retrosserrilhado (Figura 1), localizados na cauda e posicionados de forma
que a resposta defensiva destes animais seja eficaz quando há um estímulo, como
no caso de uma pisada inadvertida ou manipulação sem o devido cuidado. Nesses
casos, as arraias desferem ferroadas, que resultam na penetração do aguilhão no
corpo da vítima (GARRONE NETO; HADDAD JR.,2010).

Figura 1: Ferrão da arraia Paratrygon aiereba.
Fonte: Gabriela Ortega Coelho Thomazi
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Os ferrões apresentam estrutura rígida e são recobertos por um epitélio,
que possui grandes quantidades de células glandulares produtoras de toxina, cuja
composição e mecanismo de ação ainda não foram totalmente elucidados. Além
disso, o dorso destes animais é frequentemente coberto por muco, que também
apresenta atividade tóxica (GARRONE NETO, CORDEIRO, HADDAD JR., 2005;
MAGALHÃES et al., 2006; GARRONE NETO et al., 2007; GARRONE NETO;
HADDAD JR., 2010; MONTEIRO-DOS-SANTOS et al., 2011).
As características do ferrão favorecem o ferimento, pois além de
penetrar na pele da vítima com grande facilidade, a bainha que o recobre é
danificada durante a irrupção deste, expondo as células glandulares da peçonha.
Quando o ferrão é retirado da vítima, o ferimento se amplia devido à maior
laceração dos tecidos, facilitando a absorção da toxina, ocasionando sintomas e
sinais nas vítimas (HALSTEAD, 1966; 1970; CHURCH; HODGSON, 2002).
Como o ferrão é recoberto por muco e este possivelmente é composto
por um número de componentes imunogênicos, enzimas proteolíticas e peptídeos
antimicrobianos, acredita-se que a presença de um ou vários desses compostos
podem aumentar a gravidade dos ferimentos causados pelos ferrões de arraias de
água doce (CONCEIÇÃO et al., 2006; MAGALHÃES et al., 2006, CONCEIÇÃO et
al, 2011).
A dor aparece imediatamente após a ferroada, inicialmente no local do
ferimento e depois se estende por todo o membro acidentado. É descrita como dor
intensa e desproporcional ao tamanho da lesão (HALSTEAD, 1970; LAMEIRAS et
al., 2013).
Além disso, febre, frio, sudorese, náuseas, vômito, agitação e
taquicardia são alguns efeitos sistêmicos manifestados nas vítimas. Infecções
bacterianas são também associadas a estas lesões, além de edema, eritema,
necrose e vasculite (HADDAD JR., 2003; FINO et al., 2015; TORREZ et al., 2015;
DA SILVA JR. et al., 2015).
As infecções secundárias, frequentemente observadas após as injúrias
por arraias, podem ser causadas tanto por microrganismos encontrados no
ambiente onde o animal se encontra (na água ou solo) como no próprio animal. E
a extensão da infecção pode ser determinada pela quantidade de microrganismos
e sua patogenicidade (HADDAD; CARDOSO; GARRONE; 2013).
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Domingos et al. (2011), provaram que o muco das arraias e a água do
rio de onde elas são coletadas transportam bactérias potencialmente patogênicas
e multirresistentes, com possibilidade de causar infecção secundária severa em
feridas adquiridas nestes acidentes.
As lesões letais ocorrem raramente, exceto quando o ferrão atinge
órgãos vitais ou em decorrência de complicações (MEYER, 1997; TORREZ et al.,
2015). Segundo Haddad Jr. (2003), embora sejam raros os casos comprovados de
mortes provocadas por arraias de água doce, é possível que estes aconteçam
devido aos processos graves de necrose de pele e altos índices de infecções.
Torrez e colaboradores (2015) descreveram dois casos de tétano e
necrose local após a ferroada por arraia, sendo que em um dos casos foi observado
sepse severa, evoluindo para choque séptico e morte. Em ambos os casos, a
procura pelo atendimento médico decorreu mais de uma semana da data do evento
e a história vacinal era desconhecida.
A abordagem terapêutica nos casos de acidentes por peixes
peçonhentos é sintomática, baseia-se na utilização de analgésicos, antiinflamatórios e antibióticos. Também é recomendada a imersão do membro afetado
em água quente para o controle da dor, pelo fato do veneno ser termolábil, além de
limpeza intensa da ferida, uso de anestésicos locais, profilaxia para o tétano,
radiografia de tecidos moles para descartar a possibilidade de retenção de parte do
ferrão, além do debridamento de áreas necróticas (ATKINSON et al., 2006;
TORREZ et al., 2015).
Estudos recentes em animais indicam que o uso de anti-histamínicos e
anti-inflamatórios não-esteroides são eficazes no combate à inflamação decorrente
deste tipo de envenenamento (KIMURA et al., 2015).
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2.3 Classificação, caracterização e distribuição geográfica das arraias
dulcícolas

As arraias dulcícolas compõem a família Potamotrygonidae que
apresenta suas espécies distribuídas em quatro gêneros: Potamotrygon,
Helyotrygon, Paratrygon e Plesiotrygon, sendo os dois últimos monoespecíficos.
Análises cladísticas das características morfológicas destas arraias indicam que
Potamotrygon e Paratrygon são grupos irmãos, enquanto Plesiotrygon distingue-se
dos demais por corresponder a um gênero primitivo (SANTOS, 1987).
As Arraias de água doce apresentam corpo arredondado, podendo
atingir grandes proporções. A cauda do gênero Potamotrygon é normalmente do
tamanho do corpo, robusta e com ferrões na sua porção mediodistal. As arraias
Paratrygon, de alcunha “raia maçã”, apresenta uma cauda curta e afilada com
ferrões na parte basal. E por fim, as arraias Plesiotrygon, as quais se caracterizam
pela cauda longa com ferrões na parte medial (GARRONE NETO e HADDAD Jr,
2009).

Figura 2: Gêneros de arraias de água doce, descritas no Brasil.

Segundo Halstead (1970) o ferrão é recoberto por uma bainha de
tegumento que está associado a células glandulares de veneno e a uma área
cuneiforme de tegumento pelo qual entra em contato com o resto do corpo do
animal. As células glandulares do veneno são encontradas nos sulcos ou ranhuras
ventrolaterais dos ferrões, sendo separadas uma das outras. Desta forma o ferrão
pode ser banhado por muco e veneno originado das áreas cuneiformes.
Os três gêneros são encontrados na bacia amazônica, sendo
Plesiotrygon iwamae restrita a esta bacia, enquanto Paratrygon aiereba também
ocorre no rio Orinoco na Venezuela. A distribuição geográfica mais ampla é de
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Potamotrygon que, além das onze espécies encontradas na bacia amazônica, inclui
outras quatro, aparentemente endêmicas, no rio Paraguai e no baixo e médio rio
Paraná (ROSA, 1985).

Figura 3: Bacias Hidrográficas Brasileiras
Fonte: Murilo Raphael Dias Cardoso
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2.4 Substâncias isoladas das Arraias

Os animais aquáticos peçonhentos e venenosos desenvolveram a
estratégias de produzir substâncias para captura e defesa, sendo que estas podem
ser utilizados na indústria farmacológica, com a produção de princípios ativos de
interesse médicos. (KOZLOV et al., 2006)
Santos et al (2011) relata que o muco e o veneno da arraia P. cf. henlei
indicaram o processo inflamatório, ao passo que o muco apresentou atividade
antimicrobiana.
Haddad et al (2004) relatou em seu estudo epidemiológico as atividades
caseinolítica, gelatinolítica e hialuronidase foi identificada no veneno de
Potamotrygon de falkneri.
Barbaro et al. (2007) estudando extratos de tecido de arraias marinhas
Dasyatis guttata e de água doce Potamorygon falkneri, observou atividades
edemaciante, gelatinolítico, caseinolítico e fibrinogenolítica em ambos os extratos.
A atividade nociceptiva foi verificado em ambos os extratos de tecidos; no entanto
P. falkneri apresentou atividades maiores que D. guttata.
Kimura et al (2011) comprovaram que os acidentes com arraias
promovem reação inflamatória, com o envolvimento de eicosanóides, recrutamento
de leucócitos e liberação de citocinas e quimiocinas.
Conceição et al (2007) isolaram o biopeptídeo ativo chamado Porflan, da
arraia P. gr. Orbignyi. Este peptídeo apresentou interações com os fosfolipídios da
membrana, sugerindo que essas toxinas estão diretamente envolvidas nos
processos inflamatórios de uma ferroada de arraia.
Conceição et al (2012) descreveram pela primeira vez a presença de um
polipeptídeo bioativo isolado do muco de uma arraia P. cf. henlei. Este peptídeo foi
responsável pela atividade antimicrobiana contra E. coli, M. luteus e C. tropicalis.
Magalhães et al (2008) purificou, pela primeira vez, a proteína
hialuronidásica oriunda da arraia P. motoro, sendo que esta enzima apresenta
características semelhantes de enzimas do veneno de diferentes organismos e
exibiu alta afinidade pelo ácido hialurônico.
Magalhães (2017) desenhou um experimento para a peçonha de P.
falkneri testando frente às atividades enzimáticas de fosfolipase, hialuronidase,
5’nucleotidase, fosfodiesterase, L-aminoácido oxidase e atividades proteolíticas de
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colagenase, elastase, substratos cromogênicos de azocaseina e azoalbumina e
atividade fibrinogenolítlica. A peçonha apresentou resultados positivos para a
maioria dos ensaios, com exceção de fosfodiesterase, L-aminoácido oxidase e
atividade fibrinogenolítica, sendo que hialuronidase foi a enzima com maior
atividade, seguida das enzimas proteolíticas, indicando a participação destas
enzimas na fisiopatologia do envenenamentode plaquetas, aumento da
permeabilidade vascular, edema e morte e ainda pode ser responsável pelo quadro
de nefrotoxicidade exibido no envenenamento causado por estas espécies.
Thomazi (2016) descreveu em seu trabalho, que a maioria dos trabalhos,
a identificação da massa molecular das proteínas bioativas do muco e do veneno
de arraias foram realizadas através do método de eletroforese SDS-Page (Tabela
1).
Tabela 1: Relação das massas moleculares das proteínas do veneno e muco de arraias
Potamotrygonidae e atividade proteolítica
Eletroforese (SDSAutores
Espécie/amostra
Atividade Proteolítica
Page)

Haddad Jr. et
al., 2004.

Magalhães et
al., 2006.
MonoQ

Potamotrygon falkneri
(veneno)

12, 25 e 70kDa.

Potamotrygon scobina
(veneno)

15, 25, 45kDa.

Caseinolítica: entre 200
e 100kDa.
Gelatinolítica: entre 200
e 80kDa.
Hialuronidásica: 84kDa.

Potamotrygon orbignyi
15, 25, 45 e 66kDa.
(veneno)

18 e 22kDa;
entre 43 e 84kDa.

Caseinolítica: 83kDa.
Gelatinolítica: 83kDa.
Hialuronidásica: entre 41
e 65kDa.
Fibrinogenolítica: 83kDa.

Barbaro et al.,
2007.

Potamotrygon falkneri
(veneno)

Magalhães et
al., 2008.

Potamotrygon motoro
(veneno)

Monteiro-dosSantos et al.,
2011.

Potamotrygon henlei
(veneno e muco)

15, 40, 50 e 70kDa.

Gelatinolítica: entre 18 e
60kDa.

Lameiras et
al., 2014.

Potamotrygon motoro
(muco dorso)

10, 15, 41kDa.

Gelatinolítica: 6, 41 e
58kDa.

Hialuronidásica: 79kDa.

Potamotrygon motoro
10, entre 27 e 41kDa.
(muco ferrão)
Plesiotrygon
iwamae(muco
dorso/ferrão)
Fonte: Tomazi, 2016

16, entre 15 e 20,
41kDa.

Gelatinolítica: acima de
58kDa.
Gelatinolítica: 6 e
40kDa.
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2.5 Epidemiologia dos acidentes com arraias dulcícolas

Os acidentes com peixes peçonhentos podem ser classificados como
acidentes sarcotóxico e acantotóxico, sendo o primeiro provocado pela ingestão de
toxinas presentes em órgãos ou tecidos e o segundo, por mordeduras ou ferroadas
(SAÚDE, 2001).
No acidente acantotóxico o peixe introduz na vítima o ferrão, geralmente
serrilhado e envolvido por bainha de tegumento, sob o qual estão as glândulas de
veneno, que geralmente, encontram-se associadas aos raios ossificados das
nadadeiras peitorais, dorsais ou caudais e na base dos ferrões (LIMA e FERREIRA,
2000).
Haddad Jr e colaboradores (2012) aplicaram um questionário a uma
comunidade de pescadores no estado de São Paulo, na qual que 16% dos
entrevistados apresentaram envenenamento por arraias todos indicaram: dor
intensa e úlceras os principais sintomas. Aproximadamente metade dos
acidentados usou apenas medidas de tratamentos populares.
Já Monteiro-dos-Santos (2014) ao entrevistar 25 sujeitos acidentados
por arraias, no estado do Tocantins, descreve que 84% pertencia ao sexo
masculino, sendo a idade média dos sujeitos de 47 anos, estando 20% em idade
acima de 60 anos e 56% entre 41 a 60 anos. Entre as profissões declaradas, as
mais frequentes foram lavrador (36%) e pescador (28%) e o número de acidentes
variou de 1 a 11 acidentes entre os entrevistados.
Sá-Oliveira e seu grupo (2011) constataram que a maior prevalência de
acidentes por arraias em Macapá-AP ocorre em pessoas do sexo masculino, nos
membros inferiores e no verão. A terapêutica mais utilizada pela população
vitimada, segundo a pesquisa, foi a popular com o uso de urina, ervas e óleos.
Segundo dados do SINAN (2014), no município de Porto Nacional-TO,
foram registrados 69 casos de acidentes por arraias entre os anos de 2009 a 2014.
Em 2015, Da Silva Jr. e equipe relataram um caso grave de acidente com
Potamotrygon motoro em Santa Fé do Araguaia- TO.
Como não se dispõe de antiveneno específico o tratamento dos
acidentes por peixe no Brasil é sintomático. O procedimento mais usual, pelos
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profissionais de saúde, para os acidentados por arraias é o debridamento, seguido
de uso de dreno e aplicação de anatoxina tetânica (PARDAL, 2002).
Como até o presente momento não há um tratamento específico para
pessoas que sofreram acidentes com arraias, a literatura sugere que a terapia
consista em analgésicos, antipiréticos e administração de anti-inflamatórios. Indica
também a utilização de antibióticos para prevenir a infecção secundária
(DEHGHANI et al, 2009; HADDAD Jr et al, 2004; DOMINGOS et al, 2011)
Os acidentes causados por animais aquáticos apresentam registros
esparsos e pouco conclusivos em termos de epidemiologia, relatos dos sinais e
sintomas e medidas terapêuticas empregadas nos envenenamentos (PARDAL,
2010; HADDAD Jr, 2003).
Segundo Lameiras (2013) na região norte os acidentes provocados por
arraias são de difícil notificação, devido ao aspecto geográfico de seus municípios.
Isto é, locais de difícil acesso aos serviços de saúde pública, o que favorece adoção
dos mais variados tipos de tratamentos populares em vez da procura por auxílio
médico, contribuindo para falta de notificação e ocorrência silenciosa.
Neste sentido Gualberto; Mendonça; Dos Santos (2016) propuseram um
Sistema de Notificação específico para Acidentes por Arraias (SNAA) para registrar
os acidentes ocorridos no Estado do Amazonas, com o intuito de auxiliar os órgãos
competentes na tomada de decisões sobre o controle e prevenção dos acidentes.
Segundo Sá-Oliveira (2011), a literatura reforça a necessidade de as
autoridades públicas atentarem para a subnotificação dos acidentes por arraias e
para a proposição de medidas que estimulem estudos de terapêutica adequada e
qualificação pertinente dos profissionais de saúde.
Castro e colaboradores (2016) descreveram 60 pacientes acidentados
por arraias registrados no SINAN de Porto Nacional – TO entre 2009 e 2013,
verificou-se que em 49 casos (81,7%) foram notificados como sendo do sexo
masculino, com faixa etária entre 21 a 31 anos. A maioria dos casos, 54,
correspondente a 90%, aconteceram na zona urbana. Em relação aos sintomas, 59
das notificações (98,3 %), apresentaram manifestação clínica local.
Paralelamente,

Passos

e

outros

(2016),

retrataram

o

perfil

epidemiológico das pacientes vítimas de acidentes por arraias atendidos no
Hospital Público de Porto Nacional/TO, no período de 2012 a 2015. Esses
pesquisadores constataram que o número de atendimentos com essa

31

especificidade aumentou nesse período em relação aos anteriores. A maior
ocorrência foi observada entre indivíduos na faixa etária entre 31 a 40 anos
(26,4%), do sexo masculino (75,55%) e residentes na zona urbana (100%).
Verificou-se ainda que o intervalo de tempo decorrido entre o acidente e o
atendimento médico foi de 0 a 1 hora (51,1%); a região anatômica mais atingida foi
o pé (93,3%). Todos os indivíduos tiveram manifestações locais (100%) e a maioria
sem manifestações sistêmicas (95,5%) manifestações clínicas mais relatadas
foram a dor e o edema (53,4%) e todos os procedimentos terapêuticos adotados
foram baseados na sintomatologia dos pacientes.
As manifestações clínicas locais dos acidentes por arraias mais
evidentes são caracterizadas por dor intensa que se acentua nas primeiras horas.
No local da ferida apresenta-se com eritema, edema, ardência (OLIVEIRA, 2015;
MONTEIRO-DOS-SANTOS et al, 2011; MAGALHAES et al. (2006).
Nas manifestações clínicas gerais podem ser registradas os sintomas
sistêmicos, como por exemplo, febre, mialgia, tonturas, vômito e dor de cabeça
(PARDAL, 2003; HADDAD Jr et al, 2004; GARRONE-NETO, HADDAD Jr, 2010).
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2.6 Manifestações Clínicas Locais: Edema

Edema é definido como acúmulo de líquido no espaço intersticial. A
compreensão dos mecanismos formadores de edema é complexa e, em muitas
situações,

incompleta.

Entretanto,

o

conhecimento

dos

mecanismos

fisiopatológicos, envolvidos na formação do edema permite uma racionalização
terapêutica na busca dos melhores resultados possíveis (COELHO, 2004).
O edema induzido por veneno/muco se caracteriza por ser de
aparecimento imediato, isto se deve ao aumento da permeabilidade microvascular
causado por componentes

edemaciante do veneno/muco, agregando o

extravasamento de sangue, devido à ação dessas substâncias sobre a
microcirculação (MOURA, AGUIAR, CARVALHO, 1998).
Clinicamente, o edema local é também de aparecimento imediato e,
dependendo do grau de envenenamento, pode estender-se da zona da picada,
chegando a alcançar áreas consideráveis de uma extremidade ou região durante
períodos prolongados. A maioria dos componentes edematogênicos dos venenos
provavelmente induz inflamação de maneira indireta, liberando ou induzindo a
liberação de uma variedade de autocóides no organismo (GUTIERREZ,
LOMONTE, 2009).
Segundo Kimura e colaboradores (2014) o envenenamento causado por
arraia de água doce provoca uma intensa reação local, que pode levar à formação
de necrose. A caracterização de atividades inflamatórias induzidas por arraias
dulcícolas é raramente descrita na literatura. Assim, estes desenharam um
experimento, com modelagem animal, que comprovou a capacidade do veneno de
Potamotrygon motoro em induzir o edema.
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2.7 Manifestações Clínicas Locais: Nocicepção

O sistema nervoso sensorial é a parte do sistema nervoso responsável
pela análise dos estímulos provenientes do meio ambiente externo e interno do
organismo. Os receptores nervosos periféricos para a dor foram ao longo do tempo
se desenvolvendo, facilitando a condução nervosa após estímulos de alto limiar,
sempre com o objetivo de evitar situações desagradáveis, manter as funções
fisiológicas e preservar a vida (PERL, 2011).
Segundo a Associação Internacional para o Estudo da Dor (IASP), a dor
é uma experiência subjetiva e individual associada a manifestações físicas,
cognitivas, culturais e psicológicas. Em outras palavras, “é uma experiência
sensorial e emocional desagradável associada à lesão real ou potencial de tecidos,
ou descrita em termos de tal lesão”.
A sensação de dor é um mecanismo de alerta do organismo que indica
a presença de um estímulo lesivo e que aciona respostas protetoras apropriadas.
Dessa maneira, o funcionamento adequado do sistema nociceptivo é essencial
para proteger o organismo de danos teciduais. Precisamente, a dor é um resultado
subjetivo da nocicepção, a qual é definida como processos neurais de codificação
e processamento do estímulo nocivo (LOESER, TREEDE, 2008)
Para Basbaum et al. (2009) a nocicepção é o processo pelo qual
estímulos térmicos, mecânicos ou químicos nocivos são detectados por uma
subpopulação de fibras nervosas periféricas, chamadas nociceptores.
Para Ursin (2014) o dano tecidual provoca o estímulo nociceptivo,
disparando um discreto conjunto de órgãos sensoriais periféricos. Esses
nociceptores são as terminações de fibras nervosas de pequeno diâmetro que
podem ser minimamente mielinizadas (fibras Aδ) ou não mielinizadas (fibras C). Os
nociceptores podem ser ativados por várias formas de energia, incluindo mecânica,
eletromagnética, elétrica, térmica e estímulo químico.
Com relação à dor/nocicepção, as toxinas presentes no veneno e muco
das arraias dulcícolas induzem a liberação de mediadores inflamatórios pelo tecido
lesado, os quais podem contribuir para o efeito da nocicepção, sendo que a dor
parece estar associada principalmente à ação direta das toxinas em nociceptores,
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pois a sensação de dor inicia imediatamente após o acidente (CURY e PICOLO,
2009).
Mondin (2007) relatou que as peçonhas do muco e do ferrão do bagre
C. spixii induziram nocicepção, quando injetados individualmente ou juntos, sendo
que a peçonha do muco mostrou ser mais potente que o do ferrão.
Para Barbaro et al. (2007) os extratos oriundos das arraias D. guttata e
P. falkneri apresentam proteases que podem contribuir para a degradação de
proteínas e componentes da matriz extracelular, favorecendo o estabelecimento
das injúrias.
Magalhães e colaboradores (2006) verificaram uma relação dose
dependente no efeito da nocicepção, utilizando veneno das arraias P. cf. scobina e
P. gr.orbignyi.

2.8 Manifestações Clínicas Locais: Leucócitos Rolantes

A microscopia intravital (MI) é uma poderosa ferramenta utilizada na área
biomédica para a observação e imageamento in vivo de sistemas biológicos, com
importante aplicação no estudo das interações leucócito-endotélio que ocorrem na
microcirculação de diversos tecidos animais sob condições normais e patológicas
(PINTO et al, 2015).
No estudo e avaliação das atividades leucocitárias em eventos micro
circulatórios, em condições normais e patológicas, a medição da velocidade e a
contagem dos leucócitos rolantes e aderidos às paredes dos vasos sanguíneos é
de vital importância para o desenvolvimento de novos medicamentos e estratégias
terapêuticas no tratamento de doenças inflamatórias (DOS SANTOS et al, 2008).
Nesse tipo de estudo, a medida de velocidade e a contagem dos
leucócitos rolantes e aderidos às paredes dos vasos sanguíneos são realizadas a
partir de imagens obtidas da técnica de microscopia intravital (RAY, 2010).
Os recentes avanços na microscopia intravital, têm ajudado a expandir
a compreensão dos mecanismos celulares e moleculares que estão na base da
navegação leucocitária no espaço extravascular. Os estudos com microscopia
intravital em camundongos e zebrafish, como modelos de inflamação, têm
contribuído para a compreensão da dinâmica e organização espacial da migração
dirigida de neutrófilos. A tecnologia de imagem intravital forneceu conhecimentos
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novos sobre os mecanismos e as cinéticas da locomoção de células imunes no
espaço intersticial de vários órgãos (WENINGER, BIRO e JAIN, 2014).
Desde 1839 quando iniciaram os trabalhos com microscopia intravital,
esta técnica representa um dos melhores métodos para visualizar em tempo real
uma grande quantidade de processos vasculares biológicos (RIUS, SANZ, 2015).
O músculo utilizado como modelo experimental é o cremaster, que é
derivado dos músculos interno oblíquo e transversal abdominus, como os testículos
descem através do canal inguinal, possui a função de apoiar (grego: cremaster =
suspender) e manter a temperatura dos testículos. Após a exposição do músculo
cremaster é possível observar a microcirculação in vivo, uma vez que que o
procedimento experimental pode ser concluído em menos de 1 hora. A temperatura
corporal do animal deve ser mantida a 37°C (BAGHER e SEGAL, 2011).
Segundo Rodrigues e Granger (2015) o aumento na permeabilidade
microvascular e interações leucócito-endotélio são dois parâmetros fundamentais
no processo inflamatório, ocorrendo alterações nas barreiras do endotélio vascular,
assim como a migração de leucócitos circulantes nos tecidos inflamados.
Para Fox e colaboradores (2010) a primeira etapa do processo de
transmigração de leucócitos é o rolamento que ocorre quando leucócitos ativados
rolam ao longo da superfície endotelial. A velocidade desse processo é uma etapa
crucial para a adesão de leucócitos, visto que reduz drasticamente antecedendo a
adesão.
O aumento da permeabilidade vascular associada ao dano do endotélio
é responsável pela ocorrência de edema tecidual, que pode ser dramático em
determinados órgãos como o cérebro. Estímulos inflamatórios de curta duração
estão associados com o recrutamento e ativação de leucócitos. Além disso, o
endotélio pode ser ativado por autacóides locais, como a bradicinina, que medeiam
a quebra da barreira célula-célula, aumentando a permeabilidade (SUKRITI et al.,
2014).
Monteiro dos Santos et al. (2011), utilizando a metodologia da microscopia
intravital, do músculo cremaster, verificaram que aplicação tópica de 100 μg de
muco e veneno da arraia Potamotrygon cf. henlei induziu um aumento do
recrutamento celular caracterizado pelo elevado número de leucócitos.
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2.9 Manifestações Clínicas Locais: Necrose

As alterações vasculares causadoras de edema e hemorragias são
responsáveis por um grande aumento no volume do líquido intersticial, com
consequente aumento da pressão intracompartimental que leva à necrose do tecido
muscular. Os acidentes causados por peixes geram ferimentos com diversos
sintomas, como dor intensa, necrose cutânea, bolhas, ulcerações e febre
(MONTEIRO-DOS-SANTOS et al., 2011).
O padrão de úlcera resultante pode ser característico com grandes
necroses, que parte do ponto central onde penetra o ferrão, formando novas áreas,
lembrando os círculos concêntricos semelhantes a uma cebola cortada
longitudinalmente (GARRONE NETO e HADDAD Jr, 2009).
Pardal (2002), relatou que várias pessoas acidentadas por arraias
tiveram complicações, sendo que a mais frequente foi necrose seguida de
infecções locais. PEDROSO et al. (2007) mostraram que no ferrão das espécies de
água doce existe um maior número de células secretoras de proteína, de dois tipos
diferentes, distribuídos por toda a epiderme. Segundo eles estas diferenças
poderiam influenciar nos envenenamentos por arraias de água doce, que são,
geralmente, mais graves e apresentam maior porcentagem de necrose que os
acidentes causados por arraias marinhas.
Magalhães e colaboradores (2008) descreveram que, em torno da ferida
aparecem eritema e edema, caracterizando a primeira fase do envenenamento. Em
seguida, surge uma necrose central, causando, na área afetada, flacidez do tecido.
Antoniazzi et al (2011) mencionaram que, seis horas após a inoculação
do veneno da Potamotrygon falkneri, surgem focos de necrose em células
epidérmicas basais e, que em 24 horas, é possível observar necrose da pele, do
tecido subcutâneo e do músculo esquelético. Os pesquisadores confirmaram,
nesse estudo, a capacidade do veneno em induzir necrose em tão pouco tempo.
Lameiras (2013), sugere a presença de componentes proteolíticos
capazes de degradar a matriz extracelular e de fosfolipases no muco/veneno das
arraias de água doce que contribuem para a necrose local, uma característica
destes acidentes.
Barbaro et al. (2007) comparando os extratos de tecido e muco da arraia
marinha Dasyatis guttata e da arraia de água doce Potamotrygon falkneri,
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observaram que somente o extrato de P. falkneri apresentou miotoxicidade,
verificada pela dosagem de CK total, sendo capaz de induzir necrose e letalidade
quando testado em camundongos Swiss.
Oliveira Júnior e colaboradores (2016), estudando as arraias
Potamotrygon falkneri e Potamotrygon motoro, descreveram que a sintomatologia
desses acidentes se dá por processos inflamatórios podendo progredir até a
necrose e úlceras. O envenenamento por arraias pode causar danos permanentes
às vítimas, como amputações de membros e necrose local, levando a uma lenta
recuperação da vítima após o acidente, acarretando dificuldades socioeconômicas.
Por fim, o autor confirma que as proteínas presentes no veneno/muco são
responsáveis por dano tecidual, como necrose, levando consequentemente, a uma
dor elevada.

2.10 Manifestações Clínicas Locais: Dano Muscular

Segundo Baptistella (2009) a lactato desidrogenase (LDH) catalisa a
oxidação reversível do lactato para piruvato com o cofator NAD+. A concentração
de LDH nos eritrócitos é 150 vezes maior do que no plasma, sendo assim, uma
hemólise leve é detectada por aumento nos níveis desta enzima no soro. É uma
enzima presente em vários tecidos, em particular no músculo esquelético, músculo
cardíaco,fígado e eritrócitos, mas também nos rins, osso e pulmões.
O exame de sangue LDH ou DHL – Desidrogenase Lática tem aplicação
em várias situações, é uma enzima que se eleva quando ocorre um dano na célula
do organismo. Quando alguma doença ou lesão danifica as células, a LDH pode
ser liberada na corrente sanguínea e aumentará o teor de LDH no sangue. Níveis
altos de LDH no sangue indicam danos celulares agudos ou crônicos.
A LDH está presente praticamente em todos os órgãos e tecidos do
organismo, inclusive no tecido muscular, e sua atividade catalítica no soro é devido
à presença de várias isoenzimas. A atividade da LDH é determinada de acordo com
a seguinte reação.
𝐿𝐷𝐻

𝑃𝑖𝑟𝑢𝑣𝑎𝑡𝑜 + 𝑁𝐴𝐷𝐻 + 𝐻 ⇔
Equação 1: Atividade da LDH

𝐿𝑎𝑐𝑡𝑎𝑡𝑜 + 𝑁𝐴𝐷
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O aumento de LDH pode estar relacionado com lesões musculares de
etiologias variadas e deficiência de vitamina E, selênio e mioglobinúria.
Normalmente, a LDH aumenta menos rapidamente do que a CK, porém mantém
seus valores elevados por mais tempo. É uma enzima que se apresenta como um
bom indicador de lesão muscular (GONZÁLES e SILVA, 2006).
Chan, Moriwak e De Rosa (2013) descrevem que nos ensaios de dano
celular, a atividade da enzima lactato desidrogenase (LDH) tem sido utilizada como
principal marcador de lise celular. O teste baseia-a na redução de NAD a NADH
pela LDH. Nos desenhos experimentais, a LDH catalisa a conversão do piruvato a
lactato, enquanto o NADH é oxidado para NAD+, sendo que atividade catalítica é
determinada pela velocidade de desaparecimento do NADH, ou seja, quanto maior
a liberação da enzima e consequentemente a perda da integridade da membrana,
maior a atividade da enzima.
A lactato desidrogenase é uma enzima tetramétrica que apresenta cinco
isoenzimas (LDH1: Coração, hemácias e rins; LDH2: coração e sistema retículo
endotelial; LDH3: pulmões e outros órgãos; LDH4: placenta e pâncreas e LDH5:
fígado e músculo esquelético), que catalisam a conversão do lactato a piruvato em
todos os tecidos. Essas isoenzimas são encontradas em concentrações variadas
nesses tecidos. A atividade sérica de LDH não é bastante específica, entretanto,
dano muscular, hepático e hemólise, são as maiores causas da sua elevação (LIMA
JÚNIOR, 2008).
A LDH é uma enzima que não somente funciona como enzima de ligação
entre o metabolismo de proteínas e carboidratos, mas também serve como
indicadora de condições fisiológicas ou estruturais alteradas. Esta enzima
desempenha um papel importante em condições de estresse ocasionado por
agentes químicos (ISAIAS, 2006).
Barbaro e colaboradores (2007) verificaram uma atividade miotóxica do
extrato epidérmico de P. falkneri que induziu uma notável liberação de CK.
O veneno bruto de P. maculatus induziu um aumento da concentração
sérica de CK em relação à solução salina, indicando a presença de lesões
musculares nos camundongos após a administração do veneno bruto de P.
maculatus (SARMIENTO et al, 2015).
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O presente estudo representa a primeira investigação dos efeitos in vivo
do muco da arraia dulcícola P. aiereba, provendo informações com aplicações na
clínica e terapia do acidente com este animal.
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3. OBJETIVO

3.1 Objetivo Geral

Identificar atividades tóxicas presentes no muco da arraia de água doce Paratrygon
aiereba em camundongos Swiss.

3.2 Objetivos específicos
•

Avaliar atividade edemaciante causado pelo muco da arraia de água doce

Paratrygon aiereba
•

Avaliar a atividade nociceptiva causado pelo muco da arraia de água doce

Paratrygon aiereba
•

Avaliar a interação leucócito-endotélio causado pelo muco da arraia de água

doce Paratrygon aiereba
•

Avaliar os danos celulares causado pelo muco da arraia de água doce

Paratrygon aiereba
•

Avaliar atividade necrosante causado pelo muco da arraia de água doce

Paratrygon aiereba
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4. MÉTODOS
4.1 Coleta das Arraias

As arraias Paratrygon aiereba foram coletadas no Ribeirão do Carmo,
afluente do rio Tocantins no município de Porto Nacional – TO, coordenadas
geográficas: 10°42,271”S 48°30,337”W, com o auxílio de um pescador da região.

Figura 4: Local de Coleta e o Município de Porto Nacional

A captura dos animais foi realizada com a Licença Ambiental n.º 67811/2014, concedida pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade
(ICMBio).
Todos os animais capturados (n=25) foram depositados na Coleção de
Peixes do Laboratório de Ictiologia Sistemática da Universidade Federal do
Tocantins (UFT) Campus da cidade de Porto Nacional – TO, sob o tombo UNT14304.
A experimentação animal foi aprovada pela Comissão de Ética no Uso
de Animais (CEUA) do IPEN – Protocolo n°126/2013.
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4.2 Obtenção e processamento das amostras de muco e veneno

A extração do muco das arraias Paratrygon aiereba foi realizada no
Laboratório de Ictiologia da UFT/Porto Nacional – TO, por meio de raspagem do
epitélio que recobre o dorso (muco) e armazenados a -20ºC até o momento do uso
(MONTEIRO-DOS-SANTOS et al., 2011).

Figura 5: Processamento das arraias Paratrygon aiereba.

Figura 6: Fluxograma da obtenção do muco epidérmico da arraia Paratrygon aiereba.
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Figura 7: Fluxograma da obtenção do muco epidérmico da arraia Paratrygon aiereba.

Foi realizado um pool do muco de todas as arraias capturadas. As
amostras são diluídas em salina e centrifugadas por 15 minutos a 1190 X g e o
sobrenadante, filtrado com filtro de 0,22 µm.

4.3 Dosagem de proteínas

As dosagens de proteínas foram realizadas pelos seguintes métodos:
Bradford (1976) e leitura no aparelho Nanovue (NanoDrop 2000, ThermoScientific,
USA).
O método de Bradforf foi utilizado para verificar a concentração de
proteínas do veneno e muco total, utilizando albumina bovina como padrão. Em um
tubo de ensaio 100 µL da amostra foi diluído em 1 mL de solução de Bradford. Após
a incubação por 15 minutos, à temperatura ambiente foi realizada à leitura da
absorbância das amostras a 595 nm. Os testes foram realizados em triplicata e foi
considerada a média dos resultados.
A dosagem da concentração de proteínas dos picos coletados foi
realizada no aparelho Nanovue. É aplicado no aparelho 2 µL de amostra no
aparelho, este volume equivale a 1mg/mL e água destilada foi utilizada como
branco.
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4.4 Animais de laboratório

Foram utilizados camundongos Swiss fêmeas (para os ensaios de
edema, nocicepção, dano celular e necrose) e machos (desenho experimental do
tipo interação leucócito-endotélio), pesando entre 20 a 25g, provenientes do
Biotério do IPEN.
Antes da realização dos experimentos, os animais foram mantidos em
condições controladas de temperatura e iluminação (ciclo claro/escuro de 12
horas), com água e ração ad libitum.
A manipulação destes animais, antes e durante os ensaios, foi balizado
agraves das normas de cuidados de animais de laboratórios e com os princípios de
ética e experimentação animal.

4.5 Formação de Edema

O efeito da atividade edemaciante do muco de arraia foi avaliado,
através de um desenho amostral constituído por quatro (4) grupos contendo seis
(6) camundongos Swiss fêmeas (25-30 g), em que foram inoculadas com 50 µL nas
patas posteriores, recebendo 25, 50 e 100 µg de muco na pata direita, e na pata
esquerda solução PBS (controle negativo). Os resultados foram expressos pela
diferença entre o volume da pata experimental e controle, medidos por
pletismômetro (Plethysmômetro 7140, Ugo Basile, IT). O volume das patas foi
medido após 0 minuto, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 4 horas e 24h por Pletismografia
(KIMURA et al., 2014).

4.6 Atividade Nociceptiva
Para os ensaios nociceptivos foram utilizados cinco (5) grupos de
camundongos da linhagem Swiss, fêmeas (n=6/grupo), pesando entre 20 e 22 g,
provenientes do Biotério do IPEN e mantidos no biotério do Laboratório de
Imunopatologia do Butantã, com água e ração ad libtum em ciclo claro/escuro de
12h. Os animais foram mantidos em gaiolas com isolador nas condições de
umidade, luminosidade e temperatura ideais.
Para avaliação da atividade nociceptiva camundongos Swiss fêmeas
foram colocados individualmente sob funis de vidro invertidos localizados sobre
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uma superfície refletora para facilitar a observação. Após um período de adaptação
de pelo menos 10min, os animais receberam injeção intraplantar, na pata posterior
e esquerda com 30 µL das amostras de muco (12,5, 25, 50, 100, 200 µg) e PBS
(controle negativo) e colocados individualmente sob funis de vidros localizados
sobre uma superfície refletora para facilitar a observação (HUNSKAAR et al. 1985).
Após a injeção das diferentes doses, foi medida a reatividade
considerada como o tempo gasto, em segundos, em que os animais lambem ou
mordem a pata injetada, durante 30min de avaliação experimental. A fim de avaliar
as diferentes respostas relacionadas à indução de dor neurogênica (expressa de 05min após a injeção) e a dor inflamatória (expressa de 15-30min após a injeção).

Figura 8: Preparo dos animais para o teste de nocicepção.

Os resultados foram expressos como o tempo de reatividade dos
animais e representa a média de dois diferentes experimentos adicionadas do
desvio-padrão.
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4.7 Interação Leucócito-endotélio

A dinâmica da alteração no sistema microcirculatório foi determinada
utilizando-se microscopia intravital, por transiluminação do músculo cremaster após
a aplicação tópica do muco da Paratrygon aiereba. A administração de20 µL de
PBS estéril foi utilizada como controle.
Foram utilizados 05 (cinco) grupos de camundongos Swiss machos
(n=6/grupo) pesando entre 25 a 30 g.
Foram inoculadas soluções com 30 µL com diferentes concentrações de
muco por grupo animal: 12,5 µg, 25 µg, 50µg, 100 µg e 200 µg. Além do grupo
controle, onde foi inoculada apenas solução de PBS estéril (controle negativo).
Os camundongos Swiss foram previamente anestesiados com xilazina a
0,4% (Coopazine®, Schering-Plough) e posteriormente a anestesia foi mantida com
0,2 g/kg de hidrato de cloral, então, o músculo cremaster foi exposto para análise
microscópica in situ como descrito por Baez (1973) e Lomonte et al. (1994). Os
animais foram mantidos em uma placa termostaticamente regulada para a
temperatura de 37ºC, que inclui uma plataforma transparente, na qual o tecido a
ser transiluminado, neste caso o cremaster, é colocado.
Após a estabilização da microcirculação, o número de células em rolling
e os leucócitos que aderem às vênulas pós-capilares são contados após a
aplicação tópica do muco, até 40 min. As contagens e alterações morfo-fisiológicas
no cremaster e no sistema microvascular são acompanhados em um microscópio
óptico (Axiolab, Carl-Zeiss), acoplado a uma câmera fotográfica (Coolpix 990Nikon) equipada com objetiva de x10/025 e 1.6 optovar, conforme Santos e
colaboradores (2011).

4.8 Avaliação de Dano Muscular – LDH (Desidrogenase Láctica)

Portanto, para verificar o dano muscular, utilizou-se o desenho experimental
desenvolvido por Caproni (2009), em que se empregou o kit LDH Liquiform da
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Labtest para quantificar o dano muscular ocasionado pelo muco da Paratrygon
aiereba.
Os animais escolhidos para o experimento foram os camundongos
Swiss fêmeas (n= 30 animais). Estes foram divididos em seis tratamentos, cada um
com cinco animais, sendo um grupo controle e cinco grupos testes (12,5 µg/50µl;
25 µg/50µl; 50 µg/50µl; 100 µg/50µl e 200µg/50µl).
Os camundongos foram inoculados intraperitonealmente com o muco da
P. aiereba em solução salina 0,9%. Após um período de 3 horas, realizou-se a
coleta de sangue, via plexo retro orbital e posterior separação do plasma.
Para verificar a presença de LDH no plasma coletado utilizou-se um
reagente denominado Reagente de Trabalho, preparado da seguinte maneira:
𝐑𝐞𝐚𝐠𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐝𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐛𝐚𝐥𝐡𝐨 = 𝐑𝐞𝐚𝐠𝐞𝐧𝐭𝐞 𝟏 + 𝐑𝐞𝐚𝐠𝐞𝐧𝐭𝐞 𝟐 em que:
Equação 2: Preparo do reagente de trabalho

I.

Reagente 1: contém NADH 360 µmol/L e azida sódica 15 mmol/L

II.

Reagente 2: contém tampão 250 mmol/L, piruvato de sódio 6 mmol/L e azida
sódica 15 mmol/L
Com o reagente de trabalho pronto, adicionou-se 2 µL da amostra de

plasma a cada 100 µL do reagente em poços predeterminados e procedeu-se as
leituras (Biochrom libra S22) após 1 min. (A1) e 2 min. (A2) a 340 nm. Ao término
das leituras foi realizado o cálculo da Atividade. Para o cálculo da Atividade, utilizouse as seguintes fórmulas:
𝐀𝟏 − 𝐀𝟐
)
∆𝐀 𝐓𝐞𝐬𝐭𝐞 = (
𝟐
Equação 3: variação da Absorbância

A1 = Absorbância inicial
A2 = Absorbância final
𝐀𝐭𝐢𝐯𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞 𝐝𝐞𝐬𝐢𝐝𝐫𝐨𝐠𝐞𝐧𝐚𝐬𝐞 𝐋á𝐜𝐭𝐢𝐜𝐚 = ∆𝐀 𝐭𝐞𝐬𝐭𝐞 . 𝟖𝟎𝟗𝟓
Equação 4: Atividade desidrogenase láctica
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4.9 Atividade Necrosante

Com relação ao envenenamento por acidentes de arraias, foram
estudados os efeitos do muco na atividade necrosante. Grupos de 6 camundongos
Swiss fêmeas (25-30 g) foram inoculadas 50 µL das amostras de muco (200 µg) e
PBS (controle negativo), no dorso. Os pelos do dorso dos animais foram retirados
para facilitar o inóculo das soluções de muco via intradérmica.
Após 24h, 48h e 72h, os animais foram eutanasiados através da
administração intraperitoneal de superdosagem de ketamina e xilazina. Em
seguida, a pele foi removida e estendida entre as placas de vidro e a área
necrosante medida.

4.10 Análise Estatística

A comparação entre os valores quantitativos foi realizada pelo teste de
análise de variância - ANOVA, verificando a homogeneidade de variâncias. Foram
consideradas significativas as comparações cuja probabilidade de igualdade foi
menor que 5% (p<0.05). As estimativas estatísticas foram desenvolvidas pelo
pacote estatístico GraphPad Prism 5.0 (GraphPad software, Inc San Diego,
Califórnia, USA).
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5 RESULTADOS

5.1 Dosagem de proteínas

A figura 07 mostra dados da dosagem de proteínas realizada pelo
método de Bradford (1976) em amostras de muco coletadas em diferentes anos.
Foi observado que a dosagem de proteínas do muco filtrado a 0,22 µm em anos
diferentes tiveram resultados muito próximos, isto mostra, que as proteínas não
degradaram ao longo dos anos e que o processamento das amostras tem
reprodutibilidade. A concentração de proteínas no material coletado apenas no filtro
de 8 µm é quase o dobro da concentração de proteínas encontradas nas amostras
0,22 µm, mostrando que o filtro apesar de esterilizar o material, retira proteínas da
amostra. Dessa forma, o material escolhido para desenvolver este trabalho foi o
muco filtrado a 8 µm a vácuo. O material coletado nos anos de 2014 e 2015 foi
utilizado pelo grupo em outros experimentos.
Tabela 2: Dosagem de proteínas pelo método de Bradford (1976) do
muco de P. aiereba coletadas em diferentes anos congelados a -20ºC

Amostra
Muco filtrado com filtros de
0,22 µm coleta ano 2014
Muco filtrado com filtros de
0,22 µm coleta ano 2015

Abs (595
nm)

Resultado
(µg/mL)

0,200

359,920

0,205

369,535
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5.2 Formação do Edema

Os efeitos da atividade edemaciante do muco de arraia Paratrygon
aiereba foram avaliados, sendo que o efeito da quantidade de muco (25, 50 e 100
µg) não foi diagnosticado (p> 0.05). O comportamento da concentração pode ser
visualizado

através

da

Figura

9.
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Figura 9: Atividade edematogênica do muco da arraia Paratrygon aiereba induzida em
camundongos Swiss (n=24) em diferentes quantidades de muco (25, 50 e 100 µg). Cada
barra representa a média e o erro padrão das leituras no pletismômetro

O modelo proposto através da técnica ANOVA Two-way aponta que o
tempo é um fator determinante na formação do edema (p< 0.0001), posto isso,
realizou-se um teste para verificar se entre os tempos estudados havia diferença
significativa.
Verificou-se que ao fixar a concentração, o efeito do tempo era
significativo em relação à formação do edema. Na concentração de 25 µg foi
possível verificar que o tempo 0 (zero) foi diferente significativamente em relação
aos tempos (0.5 h, 1h, 2h e 4h) (p< 0.0001) e apresentou o mesmo comportamento
que o tempo de 24h (p> 0.9999).
Outro ponto verificado, descreve que os tempos 0.5h, 1h, 2h e 4h apresentaram
a mesma diferença significativa em relação ao tempo de 24 h (p< 0.0001) (Quadro
1).
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Avaliando a concentração de 50 µg, nota-se que há uma diferença
significativa entre os tempos 0 e 0.5h, 0 e 1h e 0 e 2h (p<0.0001) e entre os tempos
0h vs 24h, 1h vs 24h (p<0.0001) (Quadro 2).
O padrão temporal foi observado para a concentração de 100µg/30µl, uma
vez que os tempos iniciais (0.5 h, 1h, 2h) foram estatisticamente diferente do tempo
0 e 24h (Quadro 3).
Analisando o comportamento da atividade edemaciante em relação ao
tempo (Figura 10), nota-se que o efeito do edema é mais acentuado nas primeiras
horas da inoculação, entretanto averígua-se que após 4h do acidente esta ação
tende a diminuir nas concentrações estudadas.
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Figura 10: Atividade edemaciante em relação ao tempo. Cada ponto
representa a média com o erro padrão de todos os volumes medidos, em
cada tempo, nas quantidades de muco estudado.

Para verificar a diferença de volume entre as patas testes (direita) e
patas controles (esquerda), foi desenhado o procedimento PROC GLM, do software
SAS, que permite especificar qualquer grau de interação (efeitos cruzados) e
efeitos aninhados. Além disso, através do conceito de estimabilidade, o
procedimento GLM pode fornecer testes de hipóteses para os efeitos de um modelo
linear (Figura 11).
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Figura 11: Volume das patas testes e controle após inoculação do muco de Paratrygon
aiereba. Cada Ponto representa a média e o erro padrão de todos os volumes medidos.

Nota-se que após a análise de variância, o modelo adotado apontou
para uma forte significância (p0.0001), entre os volumes das patas que receberam
o muco e as patas que receberam PBS (Tabela 3).
Tabela 3: Análise de Variância para determinar a atividade edemaciante.

Fonte de

Graus de

Soma de

Quadrado

Variação

Liberdade

quadrado

Médio

Modelo

6

0.01754167

0.00292361

Erro

65

0.01042361

0.00016036

Total

71

0.02796528

F

P

18.23

.0001
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Ainda assim, realizou-se o teste de Ducan para confirmar a hipótese de que
as patas injetadas com muco de Paratrygon aiereba apresentariam um volume
maior do que as patas controles (Tabela 4)
Tabela 4: Teste de Ducan

Agrupamento Ducan
A
B

Médias
0.1611
0.1325

N
36
36

Tipo
Direita
Esquerda

Nota: Médias com mesma letra não apresentam diferença significativa

Sugere-se com isso que a atividade edemaciante do muco da arraia
Paratrygon aiereba apresenta-se fortemente nas primeiras horas do acidente.
Realizou-se também a estatística descritiva dos resíduos padronizados,
tendo como variável dependente o volume das patas dos camundongos (patas
teste e patas controles). É possível verificar que este modelo apresentou forte
significância para a variação dos volumes das patas (P>F) (Tabela 5)
Tabela 5: Modelo GLM com o volume da pata sendo a variável dependente

Graus de

Tipo I

Quadrado

liberdade

SS

Médio

Tempo

5

0.0028

Patas

1

0.0147

Fonte

F

PF

0.0005

3.5

0.0073

0.0147

91.88

>.0001

Nota-se pela Figura 12, que o volume das patas da direita (teste)
apresenta maior variação em relação ao volume das patas da esquerda em todos
os tempos analisados (0h, 0.5h, 1h; 2h; 4h; 24h).

Figura 12: Relação Volume (ml) das patas e o tempo
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5.2 Atividade Nociceptiva

Com relação à atividade nociceptiva pode-se notar na Figura 13 e na
Erro! Fonte de referência não encontrada. que as concentrações testes a
presentaram diferença significativa em relação ao controle PBS (p<0.05).
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Figura 13: Teste para verificar a Atividade
nociceptiva do muco de Paratrygon aiereba. Cada
ponto representa a média e o erro padrão da
reatividade, em relação a quantidade de muco
analisado.

Para avaliar a atividade nociceptiva, diferentes doses do muco foram
injetadas intraplantarmente. PBS foi utilizado como controle negativo. A reatividade
foi expressa como o tempo (em s) para animais lamber e/ou morder a pata injetada
durante um período de 30 min.
Foi verificado que a atividade nociceptiva não apresentou uma relação
dose dependente direta, posto que as maiores médias foram detectadas nas
menores concentrações.
Tabela 6: ANOVA do teste de Nocicepção

Fonte de
variação
Concentração
Indivíduos
Erro
Total

Soma de
quadrado
5575
698.5
565.8
6839

Graus de
Liberdade
5
4
20
29

Quadrados
Médios
1115
174.6
28.29
-

F

P

39.41
6.172
-

P=0.0014
P=0.0021
-
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5.3 Interação Leucócito-endotélio

A Figura 14 representa o efeito da alteração da microcirculação em
decorrência da aplicação do muco da arraia P. aiereba no músculo cremaster de
camundongos, utilizando microscopia intravital.

N ú m e r o d e L e u c ó c it o s r o la n te s

150

1 2 ,5  g

100

25 g
50 g
100 g

50

200 g

0
0

10

20

30

T e m p o (m in )

Figura 14: Gráfico representativo que mostra o número de leucócitos
após aplicação tópica de 30µL contendo muco de Paratrygon aiereba em
diferentes tempos.

Percebe-se que no tempo basal (0 min) não houve diferença
estatística (p>0.9999) entre as concentrações estudadas. Além disso, as
concentrações de 12,5 µg e 25 µg não apresentaram significância no tempo de 10
minutos.
Nos tempos (10, 20 e 30 minutos), ao comparar a quantidade de 12,5 µg
com as concentrações de 100 µg e 200µg, apresentaram diferenças estatísticas
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(p<0,0001). Então, foi verificado que o efeito da concentração foi considerado
extremamente significante.
A aplicação tópica de muco induziu um aumento de recrutamento celular
caracterizada pelo número de leucócitos rolantes (Figura 15).

Figura 15: Leucócitos rolantes após aplicação tópica de 100 µg/30µl decorrido
20 minutos.

As fotografias foram obtidas a partir de imagens digitalizadas no
monitor do computador. Estes dados são representativos de observações
em seis camundongos analisados em dias diferentes.
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Figura 16:Leucócitos rolantes após aplicação tópica de 100 µg/30µl decorrido 30
minutos.

As fotografias foram obtidas a partir de imagens digitalizadas no monitor do
computador. Estes dados são representativos de observações em seis
camundongos analisados em dias diferentes.
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Figura 17:Leucócitos rolantes após aplicação tópica de 50 µg/30µl
decorrido 30 minutos.

As fotografias foram obtidas a partir de imagens digitalizadas no monitor do
computador. Estes dados são representativos de observações em seis
camundongos analisados em dias diferentes.
Ao final dos 30 minutos do experimento, notou-se que na concentração de
25 µg de muco, houve um aumento de aproximadamente 4 vezes em relação ao
tempo basal.
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5.4 Atividade da Desidrogenase Láctica (U/l)

Foi determinado os níveis de lesão celular com liberação de conteúdo
citoplasmático, sendo que há uma significância extremamente forte (p 0,0001)
entre os tratamentos (Figura 18).
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Figura 18: Atividade da desidrigenase Láctica (U/l). Cada barra
representa a média e o erro padrão da desidrogenase láctica,
em relação ao tratamento.

Para comparar cada par de médias (tratamentos), foi desenhado o
método de comparação múltipla proposto por Fisher e usualmente chamado de
teste ou procedimento de Bonferroni.
Com isso, foi possível verificar que não houve diferença significativa
entre os tratamentos controle/tratamento 12,5 µg/30 µl, Controle/tratamento 200
µg/30 µl, tratamento 12,5 µg/30 µl/tratamento 200 µg/30 µl e tratamento 50 µg/30
µl/tratamento 100 µg/30 µl (Quadro 5).

61

5.5 Atividade Necrosante

Foi verificado que o muco de arraia Paratrygon aiereba não causou atividade
necrosante no modelo e na concentração utilizada neste trabalho (Figura 19).
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Figura 19: Imagens referentes ao teste de atividade necrosante. Figura A: Controle; Figura
B: Ação do muco após 24h; Figura C: Ação do muco após 48h e Figura D: Ação do muco
após 72h

D
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6. DISCUSSÃO

A formação de edema é uma consequência comum aos processos
inflamatórios cutâneos e é dependente de um sinergismo entre mediadores que
aumentam a permeabilidade vascular e o fluxo sanguíneo, com consequente
extravasamento de líquidos e de células plasmáticas que acumulam nos espaços
intercelulares. Outra consequência da permeabilidade capilar alterada no local do
acidente é o extravasamento de leucócitos no tecido (BRAIN e WILLIAMS, 1985;
LIMA et al.,2003; MAGALHÃES et al., 2006).
Essas alterações locais, com referência à atividade edemaciante ou
edematógena, foram verificadas através da figura 6 e tabela 1, em que se constatou
um aumento no volume das patas testes (aquelas que receberam concentrações
de muco) em relação às patas controles.
Estes resultados sugerem que existem proteases no muco, que
contribuem para a degradação de proteínas e componentes presentes na matriz
extracelular, favorecendo o estabelecimento do edema, corroborando com os
achados de Lameiras (2013) que ao analisar os extratos de muco do ferrão das
arraias P. motoro e P. iwamae verificou a presença de componentes capazes de
degradar gelatina, sugerindo que as proteases presentes nos extratos, podem
contribuir para a destruição da matriz extracelular, acarretando em lesão local
causada pelo muco.
Thomazi (2016), verificou que tanto o muco quanto o veneno de
Paratrygon aiereba são imunogênicos, estimularam a produção de anticorpos, e
que esta capacidade antigênica provavelmente se deve ao fato que venenos
animais, inclusive de peixes, são compostos por uma variedade de proteínas e
peptídeos biologicamente ativos.
Para Sosa-Rosales et al. (2005) os venenos de peixe são conhecidos
por induzir edema intenso em camundongos. Em seus estudos Barbaro et al. (2007)
demostraram que o muco da arraia dulcícola Potamotrygon falkneri e da arraia
marinha Dasyatis guttata induziram atividade de edema após 15 minutos de
injeção, fato semelhante ao encontrado neste trabalho, em que os maiores volumes
de edema foram entre os tempos de 30 min a 2h.
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Já Magalhães e colaboradores (2006) verificaram que o veneno de
Potamotrygon cf. scobina e Potamotrygon gr. Orbignyi provocaram um edema
máximo durante os primeiros 30 minutos, apresentando uma acentuada diminuição
após quatro horas da injeção. Com relação à diminuição do volume de edema, os
dados de Magalhães e pesquisadores (2006) corroboram com as informações
deste trabalho, haja vista que a atividade edematógena teve sua redução após as
4h de inoculação do muco.
Monteiro-dos-santos et al.(2011) verificaram, que após a injeção
subplantar de veneno e muco de Potamotrygon cf. henlei, ocorreu o surgimento de
edema da pata, com uma resposta significativa e padrões semelhantes a este
trabalho, com um ápice do edema nos primeiros 30 minutos e uma queda
acentuada após 3 horas.
O principal sintoma associado às lesões deste acidente é a dor imediata
de grande intensidade após a picada, sendo que a dor persiste após 2 horas, pelo
menos. Os outros sintomas descritos são a parestesia local, edema, eritema e
hemorrágico e áreas de necrose (HADDAD et al., 2004).
Em seus estudos Kimura et al.(2014) observaram que o veneno de
Potamotrygon motoro stingray estimula a atividade edemaciante. O edema foi
observado após 15 minutos da injeção de veneno, com um pico máximo aos 30
minutos, e uma diminuição após 4h.
Lima e pesquisadores (2003) estudando o veneno do Thalassophryne
nattereri verificaram que a resposta máxima, em relação ao teste de edema, foi
observada em 2 horas após a injeção de veneno em comparação com o grupo
controle ao longo de 48 h.
Para Kimura e colaboradores (2014), essa variação em relação à
duração da resposta ao edema, induzida pelo veneno de diferentes arraias, pode
ser, além das diferenças interespecíficas entre venenos, as diferenças nas técnicas
de medição, à perda de atividade venenosa causada pela termolabilidade,
demonstrando a necessidade de extrema cuidado no armazenamento destas
toxinas.
Para a variação em relação à duração da resposta ao edema induzida
por veneno de arraias pode ser, além de diferenças interespecíficas entre
venenos/muco ou diferenças nas técnicas de medição, devido à perda de atividade
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de veneno causada pela temperatura (MAGALHÃES et al. 2006, KIMURA et al.
2014).
Santos et al. (2014) descreveram que os sinais mais frequentes são de
dor, edema e necrose decorrentes dos acidentes com arraias. Outros registros
importantes foram que a dor foi mais comumente observada a partir de 60 minutos
após o acidente com a arraia, e que o ferimento cicatriza em períodos superiores a
20 dias após o acidente. Os presentes resultados também foram observados entre
populações acidentadas em Tocantins.
As informações, referentes à atividade nocicepção deste trabalho, não
apresentaram uma relação de dose dependente do muco de Paratrygon aiereba,
diferindo da maioria dos trabalhos realizados com os vários gêneros de arraias
dulcícolas. Entretanto, pode-se verificar que as diferentes concentrações do muco
de Paratrygon aiereba, diferiu significativamente do grupo controle. Posto isso,
pode-se inferir a presença de substâncias no muco, capazes de ativar os
nociceptores.
Estes dados são corroborados pelos resultados de BARBARO et al.
(2007), que detectaram atividade nociceptiva do muco de Potamotrygon falkneri,
em que a injeção de venenos de arraia na pata direita do camundongo induziu o
ato de lamber a pata durante 30 minutos, que atingiu o seu máximo em 25 µg de
proteína do veneno, e estabilizando depois.
Entretanto

MONTEIRO-DOS-SANTOS

et

al.(2011)

estudando

Potamotrygon cf. henlei, verificaram que a resposta nociceptiva observada após a
injeção de veneno e muco no camundongo foi semelhante em todas as amostras,
que atingiu o seu máximo a 100 µg de proteínas.
Para Barbaro et al. (2007) o muco e veneno de arraias possuem enzimas
capazes de degradar os componentes da matriz extracelular, favorecendo o
estabelecimento da ferida.
Segundo Magalhaes et al. (2006) o veneno das arraias Potamotrygon cf.
scobina e Potamotrygon gr. Orbignyi desenvolve resposta nociceptiva podendo
estar associada ao aumento do rolamento e adesividade de leucócitos ao endotélio
de camundongos.
A formação de edema é uma característica comum dos processos
inflamatórios cutâneos e depende de um sinergismo entre mediadores que
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aumentam a permeabilidade vascular e aqueles que aumentam o fluxo sanguíneo
(BRAIN e WILLIAMS, 1985).
Para Cermeño et al. (2005) a dor, o eritema e o sangramento da ferida
foram as manifestações clínicas mais frequentes no seu trabalho. A dor, que ocorre
alguns minutos após a punção, espalha-se rapidamente e aumenta até se tornar
insuportável, sendo que pescadores relataram que a intensidade máxima da dor
ocorre aproximadamente uma hora após a lesão. O recrutamento celular começou
aos 10 min após a aplicação tópica, conforme observado por Monteiro-dos-Santos
et al. (2011).
Os dados deste trabalho são corroborados com os de Magalhães et al.
(2006), que estudando as propriedades biológicas e bioquímicas de veneno das
arraias Potamotrygoin cf. scobina e Potamotrygon gr. orbignyi, verificaram que após
a aplicação do veneno, o mesmo aumentou o número de leucócitos rolantes.
Um estudo com o extrato de espinhos do peixe Porichthys porosissimus
demonstrou que aplicação tópica de 25 e 50 µg do extrato de espinhos induziu um
aumento do recrutamento celular caracterizado pelo número de rolamento de
leucócitos, sendo que para ambas as doses testadas o pico de recrutamento celular
foi a 40 minutos de experiência (LOPES-FERREIRA et al., 2014 a).
Ainda nesta linha, os dados deste trabalho são coerentes com os
observados de Lopes-Ferreira (2014b), que estudando o veneno do peixe
Pseudoplatystoma fasciatum averiguou que a aplicação tópica de concentrações
diferentes de veneno induziu um aumento da mobilização celular caracterizado por
um número aumentado de leucócitos.
Smthi et al. (2004) evidenciaram que o veneno das arraias P. cf. scobina
e P. gr. orbignyi originam processos inflamatórios locais, bem como alterações no
nível microcirculatório de camundongos, revelados por microscopia intravital. Essa
situação levaria a liberação no local da picada de mediadores vasoativos, como
citocinas.
Ramos et al. (2009) avaliou os efeitos inflamatórios das proteínas do
veneno e do muco Cathorops spixii (bagre amarelo) na microcirculação no músculo
cremaster do camundongo por microscopia intravital. A aplicação tópica do veneno
e do muco induziram mudanças no ambiente microcirculatório.
Conceição et al. (2009) relataram em seu estudo que a aplicação tópica
do peptídeo Porflan isolado do veneno de Potamotrygon gr. orbignyi produziu um
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aumento no número de leucócitos rolantes em vénulas. Os bioensaios
caracterizaram esses peptídeos com uma atividade potente em um ambiente
microcirculatório, sugerindo que essas substânicas são uma nova classe de toxinas
de peixes, diretamente envolvidas nos processos inflamatórios de uma ferroada de
arraia.
Optou-se neste trabalho por utilizar o biomarcador LDH em relação a CK,
para auxiliando na prevenção da ocorrência de possíveis danos musculares e
processos inflamatórios severos. Os marcadores encontrados com mais frequência
são a creatina quinase (CK) e lactato desidrogenase (LDH). Estas moléculas são
analisadas, pois são de origem citoplasmática e não possuem capacidade de
migrar do citosol para a região intersticial dos músculos e corrente sanguínea.
O aumento das concentrações séricas e plasmáticas do CK e LDH
permite a compreensão do extravasamento dessas substâncias, consequentes das
lesões de membrana celular (WILLOUGHBY, MCFARLIN e BOIS, 2010).
As toxinas encontradas no tecido que cobrem os ferrões de P. falkneri
foram capazes de causar danos locais severos, caracterizados principalmente por
necrose precoce. A associação da ação dessas toxinas com o trauma mecânico
causado pelo ferrão pode explicar a necrose local e as sequelas graves observadas
em humanos feridos por arraias de água doce (ANTONIAZZI et al., 2011).
Para Masson et al. (2012) os níveis excessivamente elevados de CK no
soro reforçam a ideia de que se deve atribuir mais importância aos acidentes de
arraias, independentemente da magnitude das feridas externas, uma vez que
possuem um elevado grau de poder para ferir o tecido.
Ação proteolítica também foi observada, porém, sem causar necrose,
embora

possam

aparecer

casos

com

tais

características,

mesmo

que

esporadicamente, na clínica com os acidentados (HADDAD Jr. e MARTINS, 2006).
Para Haddad (2000, 2007) a necrose ocorre geralmente por infecções secundárias
causadas por ações bacterianas.
Para Kirchhoff e colaboradores (2014) há uma mudança quantitativa do
veneno durante a maturidade da arraia, diagnosticada através dos padrões
cromatográficos observados, bem como os compostos de veneno de baixo peso
molecular que não variam entre os estádios de maturidade. Entretanto, os estudos
preliminares de Barbaro et al. (2007) e Haddad et al. (2004) indicaram que algumas
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atividades enzimáticas registradas com veneno de arraias dulcícolas estavam
relacionadas a analitos de alto peso molecular.
Aires (2018), em comunicação oral, relatou que em seu trabalho o muco
da arraia P. aiereba apresentou atividade significativa contra fosfolipídios A2. Estes,
segundo Magalhães (2017) podem estar diretamente ligadas a ação local do
envenenamento uma vez que podem apresentar, além das proteases que têm um
papel bem conhecido nas reações do envenenamento potencializando a ação local.
Thomazi (2017) detalhou que o muco irradiado a 2kGy foi eficaz em
estimular a produção de anticorpos específicos, estas imunoglobulinas são
capazes de reconhecer algum composto do muco que é responsável pela atividade
edematogênica, pois no muco deve haver a presença de agente responsável pelo
edema que é antigênico.
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7 CONCLUSÕES

Este trabalho evidenciou que os acidentes por arraias Paratrygon
aiereba constituem um importante agravo de saúde para a população, tanto para
quem faz o uso das águas para o lazer ou para o trabalho.
Analisando o comportamento da atividade edemaciante em relação ao
tempo, nota-se que o efeito do edema é mais acentuado nas primeiras horas do
acidente, entretanto averígua-se que após 4h do acidente esta ação tende a
diminuir. O modelo proposto aponta que o tempo é um fator determinante na
formação do edema (p< 0.0001), pois há diferença significativa (p< 0.0001), entre
os volumes das patas testes e controles.
Com

relação

a

atividade

nociceptiva

pode-se

notar

que

as

concentrações testes apresentaram diferença significativa em relação ao controle
PBS (p<0,05). Foi verificado que a atividade nociceptiva não apresentou uma
relação dose dependente direta, posto que as maiores médias foram detectadas
nas menores concentrações.
Com relação a dinâmica do rolamento de leucócito, perfez que ao final
dos 30 minutos do experimento, notou-se que na concentração de 25 µg de muco,
houve um aumento de aproximadamente 4 vezes em relação ao tempo basal. Nos
tempos (10, 20 e 30 minutos), ao comparar a quantidade de 12,5 µg com as
concentrações de 100 µg e 200µg, apresentaram diferenças estatísticas
(p<0,0001), sendo o efeito da concentração foi considerado extremamente
significante.
Atestou-se os níveis de lesão celular com liberação de conteúdo
citoplasmático, sendo que há uma significância extremamente forte (p<0,0001)
entre os tratamentos (concentração).
Foi verificado que o muco de arraia Paratrygon aiereba não causou
atividade necrosante no modelo e na concentração utilizada neste trabalho.
Os resultados deste evidenciaram os efeitos locais, como consequência
principal do acidente por arraia Paratrygon aiereba. Sendo o tratamento do agravo
assintomático, sugere-se que inicialmente seja lavada a área da ferroada, seguida
do debridamento do ferimento, finalizando com o uso de antibióticos e analgésicos.
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Os dados obtidos sugerem ainda que a inativação das toxinas é a única
forma de dirimir as consequências do acidente, com a produção de soro para
atenuar os efeitos locais.
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ANEXOS
Quadro 1: Análise estatística do tempo para a concentração de 25 µg/30 µl

Teste de Fisher
0 vs. 0.5 h

Diferença de Médias Significante? Sumário

P Valor

-0.04

Sim

****

<0.0001

0 vs. 1 h

-0.04167

Sim

****

<0.0001

0 vs. 2 h

-0.035

Sim

****

<0.0001

0 vs. 4 h

-0.02333

Sim

****

<0.0001

0 vs. 24 h

0

Não

ns

>0.9999

0.5 h vs. 1 h

-0.001667

Não

ns

0.7617

0.5 h vs. 2 h

0.005

Não

ns

0.3641

0.5 h vs. 4 h

0.01667

Sim

**

0.0032

0.5 h vs. 24 h

0.04

Sim

****

<0.0001

1 h vs. 2 h

0.006667

Não

ns

0.2273

1 h vs. 4 h

0.01833

Sim

**

0.0013

1 h vs. 24 h

0.04167

Sim

****

<0.0001

2 h vs. 4 h

0.01167

Sim

*

0.0364

2 h vs. 24 h

0.035

Sim

****

<0.0001

4 h vs. 24 h

0.02333

Sim

****

<0.0001

Quadro 2: Análise estatística do tempo para a concentração de 50 µg/30 µl

Teste de Fisher Diferença de Médias Significante? Sumário

P Valor

0 vs. 0.5 h

-0.035

Sim

****

<0.0001

0 vs. 1 h

-0.03333

Sim

****

<0.0001

0 vs. 2 h

-0.02833

Sim

****

<0.0001

0 vs. 4 h

-0.01

Não

ns

0.0718

0 vs. 24 h

-0.006667

Não

ns

0.2273

0.5 h vs. 1 h

0.001667

Não

ns

0.7617

0.5 h vs. 2 h

0.006667

Não

ns

0.2273

0.5 h vs. 4 h

0.025

Sim

****

<0.0001

0.5 h vs. 24 h

0.02833

Sim

****

<0.0001

1 h vs. 2 h

0.005

Não

ns

0.3641

1 h vs. 4 h

0.02333

Sim

****

<0.0001

82

1 h vs. 24 h

0.02667

Sim

****

<0.0001

2 h vs. 4 h

0.01833

Sim

**

0.0013

2 h vs. 24 h

0.02167

Sim

***

0.0002

4 h vs. 24 h

0.003333

Não

ns

0.5446

Quadro 3: Análise estatística do tempo para a concentração de 100 µg/30 µl

Teste de Fisher

Diferença de Médias Significante? Sumário

P Valor

0 vs. 0.5 h

-0.045

Sim

****

<0.0001

0 vs. 1 h

-0.03833

Sim

****

<0.0001

0 vs. 2 h

-0.04167

Sim

****

<0.0001

0 vs. 4 h

-0.02167

Sim

***

0.0002

0 vs. 24 h

-0.005

Não

ns

0.3641

0.5 h vs. 1 h

0.006667

Não

ns

0.2273

0.5 h vs. 2 h

0.003333

Não

ns

0.5446

0.5 h vs. 4 h

0.02333

Sim

****

<0.0001

0.5 h vs. 24 h

0.04

Sim

****

<0.0001

1 h vs. 2 h

-0.003333

Não

ns

0.5446

1 h vs. 4 h

0.01667

Sim

**

0.0032

1 h vs. 24 h

0.03333

Sim

****

<0.0001

2 h vs. 4 h

0.02

Sim

***

0.0005

2 h vs. 24 h

0.03667

Sim

****

<0.0001

4 h vs. 24 h

0.01667

Sim

**

0.0032

Quadro 4: Comparação das médias através do teste de Bonferroni

Comparações do teste de
Bonferroni

Significante? Sumário

Valor de P
ajustado

12,5 ug vs. 25 ug

Sim

*

0.0479

12,5 ug vs. 50 ug

Sim

**

0.0023

12,5 ug vs. 100 ug

Sim

*

0.0257

12,5 ug vs. 200ug

Sim

*

0.0329

25 ug vs. 50 ug

Não

ns

0.4738

25 ug vs. 100 ug

Não

ns

0.1148

25 ug vs. 200ug

Não

ns

0.08

83

50 ug vs. 100 ug

Não

ns

0.7207

50 ug vs. 200ug

Sim

**

0.0081

100 ug vs. 200ug

Não

ns

>0.9999

12,5 ug vs. PBS

Não

ns

0.0586

25 ug vs. PBS

Sim

*

0.0476

50 ug vs. PBS

Sim

**

0.0045

100 ug vs. PBS

Sim

*

0.0316

200ug vs. PBS

Sim

*

0.0291

Nota: ns: Não Significante estatisticamente a p  0.05.

Quadro 5: Comparações múltiplas via teste de Bonferroni

Comparações Múltiplas via
Teste de Bonferroni
Controle/[12,5 µg/30µl]
Controle/[25µg/30µl]
Controle/[50 µg/30µl]
Controle/[100 µg/30µl]
Controle/[200 µg/30µl]
[12,5 µg/30µl]/ [25µg/30µl]
[12,5 µg/30µl]/ [50µg/30µl]
[12,5 µg/30µl]/ [100µg/30µl]
[12,5 µg/ 30µl]/[200µg/
30µl]µg
[25µg/30µl]/[50 µg/30µl]
[25µg/30µl]/[100/30µl]
[25µg/30µl]/[200 µg/30µl]
[50 µg/30µl]/[100/30µl]
[50 µg/30µl]/[200 µg/30µl]
[100/30µl]/[200/30µl] µg

Significância Sumário

P value ajustado

Não
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim

ns
****
****
****
ns
****
**
**

0.4056
<0.0001
<0.0001
<0.0001
0.386
<0.0001
0.0084
0.0026

Não

ns

>0.9999

Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim

**
*
****
ns
**
**

0.0079
0.0248
<0.0001
>0.9999
0.0089
0.0028
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