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RESUMO 

 

Acidentes ofídicos constituem um problema de saúde pública. Estudos prévios 

indicam que constituintes do veneno de Crotalus durissus terrificus injetados 

sistemicamente promovem, agudamente, aumento dos níveis de ansiedade em ratos; 

se injetados topicamente na formação hipocampal, região intimamente ligada a 

processos de memória espacial e ansiedade, induzem alterações citoestruturais. O 

objetivo deste trabalho foi avaliar, em ratos,  efeitos comportamentais decorrentes da 

injeção sistêmica de veneno bruto de Crotalus durissus terrificus e a eficácia do soro 

anticrotálico em prevenir esses prejuízos quando administrado variáveis intervalos de 

tempo depois do envenenamento. Ratos submetidos a uma única injeção sistêmica de 

veneno bruto 7 dias antes do início dos testes foram avaliados nas tarefas de memória 

de referência e de memória operacional no labirinto aquático de Morris, e também a 

uma tarefa envolvendo uma plataforma visível no mesmo aparelho. A seguir, os 

animais foram submetidos ao paradigma do teste-reteste no  labirinto em cruz elevado. 

Os resultados mostraram que houve prejuízos de memória de referência e de memória 

operacional; este último efeito ocorreu quando o intervalo entre as tentativas foi de 10 

minutos, mas não quando foi de “zero” minutos. Potenciais efeitos sensoriais e 

motores foram excluídos. Além disso, houve substancial aumento nos níveis de 

ansiedade. A administração de soro anti-crotálico preveniu os principais prejuízos de 

memória desde que realizada em até 10 horas após a injeção do veneno (foram 

testados intervalos de 0, 0,5, 2, 10 e 24 horas, em grupos independentes de 

animais)..O grupo tratado com soro anti-crotálico 24 horas depois do envenenamento 

apesar de prejudicado em relação aos grupos controle (um injetado com salina e o 

outro apenas com soro), exibiu desempenho melhor do que o grupo tratado apenas 

com veneno. Assim, o presente conjunto de resultados representam a primeira 

demonstração de que (1) uma única dose sistêmica do veneno crotálico produz 

prejuízos de memória espacial em ratos e aumenta os níveis de ansiedade avaliados 4 

semanas após a injeção, e (2) os prejuízos de memória podem ser prevenidos pela 

administração de soro anticrotálico desde que essa administração ocorra em até 10 

horas após o envenenamento. 
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ABSTRACT 

 

Snakebites constitute a serious public health problem in Brazil. Prior studies 

have shown that systemic injections of venom fractions of Crotalus durissus terrificus 

produce acute increase in anxiety levels in rats; when injected topically within the 

hippocampal formation, a brain region underlying processes of spatial memory and 

anxiety, induce damage. The aims of this study included to investigate, in rats, 

behavioral effects of a single systemic injection of crude venom on performance of 

spatial memory tasks and on anxiety, and the efficacy and time course of the anti-

venom administration to prevent memory disruption. Rats subjected to a single 

systemic injection of venom 7 days before the beginning of behavioral testing were 

evaluated in modified versions of the reference and working memory tasks in the water 

maze, and also to a version of the task in which the platform is visible. Then, the 

subjects were submitted to the test-retest paradigm in the elevated plus maze. Rats 

injected with the venom exhibited disruption of performance both in reference and 

working memory versions of the water maze task; in this latter task, however, 

disruption occurred when the intertrial interval was 10 minutes but not when the it was 

“zero” minutes. Anti-crotalic serum injection prevented memory disruptions when its 

administration occurred up to 10 hours after injection of the venom (time intervals 

evaluated included 0, 0.5, 2, 10 and 24 hours, in independent groups of rats). Subjects 

that received anti-crotalic serum 24 hours after venom injection exhibited disruption of 

memory relative to control groups (one of them treated with saline and the other with 

anti-crotalic serum only); however, performance of those animals was better when 

compared to subjects receiving only venom administration. These results show, to our 

knowledge for the first time, that (1) a single systemic injection of crotalic venom 

induces disruption of spatial memory and increases anxiety evaluated 4 weeks after 

injection, and (2) major spatial memory disruptions may be prevented by administration 

of the anti-crotalic serum up to 10 hours after the venom injection. 
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INTRODUÇÃO GERAL 

 

 Acidentes envolvendo animais peçonhentos e venenosos no Brasil 

constituem um problema de saúde pública. Essa modalidade de 

envenenamento é menor apenas em relação à intoxicação por fármacos. 

Somando-se todos os tipos de envenenamento por animais, ou seja, todos os 

casos registrados de qualquer espécie, a incidência é de 24,75% do total de 

envenenamentos para todo o Brasil (Sinitox, 2007).  Ressalte-se ainda que 

muitos casos não são registrados, ou seja, embora tratados em centros de 

saúde, não são notificados ao ministério da saúde. 

 Dentre os envenenamentos por animais peçonhentos, os acidentes 

ofídicos, além dos envolvendo escorpiões e aranhas, se destacam. Em relação 

ao ofidismo, entre 2003 e 2008 foram registrados uma média anual de 27.564 

acidentes por serpentes (Ministério da saúde, 2010). Esses dados são 

distribuídos pelas macro-regiões brasileiras segundo a Figura 1. 

 

Figura 1 – Incidência dos acidentes ofídicos entre 2000 e 2009 em cada macro-região brasileira. Os números 

absolutos na abscissa refletem o total de casos de acidente por serpentes registrado para cada ano no Brasil inteiro 

(Retirado de Ministério da Saúde, 2010). 
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 A maioria destes acidentes é ocasionada por serpentes do gênero 

Bothrops (jararacas) e, em segundo lugar, por serpentes do gênero Crotalus 

(Cascavéis) (Ministério da Saúde do Brasil, 2007). 

 Os acidentes com cascavéis representam 9,2% do total de casos, com 

uma incidência de 1,4 casos para cada 100 mil habitantes. Apesar de não ser o 

tipo de acidente ofídico com maior número de registros, é o que apresenta 

maior letalidade, i.e., 1,87% do total de casos, taxa cerca de seis vezes 

superior aos acidentes botrópicos que correspondem a 0,31% do total de casos 

(Ministério da saúde, 2007). Esta última modalidade de acidente é mais 

conhecida por gerar sequelas severas nos membros atingidos. 

 A maior letalidade do acidente crotálico deve-se, em grande parte, às 

características da peçonha destes animais (ver adiante).  

 

Cascavéis brasileiras 

 

A quantidade de acidentes envolvendo cada espécie varia, obviamente, 

de acordo com seus hábitos e habitats. No Brasil o gênero Crotalus inclui como 

representante as serpentes da espécie Crotalus durissus que habita os 

cerrados do Brasil central, as regiões áridas e semi-áridas do Nordeste, os 

campos e áreas abertas do sul, sudeste e norte.  

Existem cinco subespécies reconhecidas que variam de acordo com a 

região que ocupam. Talvez a mais conhecida delas seja a Crotalus durissus 

terrificus, que habita quase todo o Brasil, ocupando o sul, sudeste, centro-oeste 

e algumas áreas abertas do norte. A cascavel que ocupa as caatingas do 

nordeste é denominada Crotalus durissus cascavella, sendo a maior das 
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cascavéis, pois atinge até 1,6 metros. A Crotalus durissus collineatus habita a 

região sudeste e centro-oeste. As outras duas sub-espécies habitam ambientes 

específicos, como os campos de Roraima, habitado pela peculiar Crotalus 

durissus ruruima, e a ilha de Marajó, habitada pela Crotalus durissus 

marajoensis (para revisão taxonômica do gênero Crotalus ver Vanzolini e 

Callefo, 2002). 

 

Alguns aspectos clínicos do envenenamento crotálico 

 
 A fisiopatologia do envenenamento crotálico foi inicialmente descrita 

como sendo principalmente hemolítica e neurotóxica (Rosenfeld, 1971). 

Contudo, após diversos estudos, a característica hemolítica da peçonha foi 

descartada. Hoje sabe-se que a ação do veneno crotálico é neurotóxica, 

miotóxica e coagulante (Azevedo-Marques et al., 2009). 

 As primeiras manifestações sistêmicas do acidente por cascavéis são 

ataxia seguido de intensa depressão do sistema nervoso central, com sedação 

moderada, midríase, ptose palpebral, tremores, mialgia generalizada, paralisia 

facial flácida, boca aberta, sialorréia, dificuldade de deglutição, além de vômitos 

e alterações de pressão arterial, que são normalmente relacionadas ao estado 

emocional do paciente envenenado (Cupo et al., 1997). Além disso, um dos 

efeitos desta peçonha é produzir atonia vesical com consequente retenção 

urinária e escurecimento da urina devido à mioglobinúria  (Amaral et al., 1991; 

Nogueira, 2001). Em animais, frequentemente são observados convulsões, 

salivação, tremores e rotação do corpo no eixo longitudinal (Nogueira, 2001). 
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 Os efeitos miotóxicos foram observados em biópsias de tecido muscular 

esquelético de humanos submetido à análise ultra-estrutural das fibras 

musculares, as quais demonstraram intensidade variável de lesão mesmo em 

locais distantes da picada (Rossi et al.,1989). 

 Apesar da ação hemolítica ter sido descartada, a peçonha de Crotalus 

tem atividade que interfere nos processos hemostáticos (Santoro et al., 1999). 

Cerca de 40% dos pacientes vitimados apresentam distúrbios de coagulação 

sanguínea. O veneno crotálico induz  transformação de fibrinogênio em fibrina 

podendo gerar afibrinogenemia (Azevedo-Marques et al., 2009; Sano-Martins 

et al., 2001). 

 As manifestações clínicas decorrentes da ação neurotóxica do 

envenenamento crotálico surge em humanos nas primeiras 6 horas após o 

acidente. O efeito mais evidente é a “fácies miastênica”, ou seja, a flacidez 

facial por conseqüência da ação bloqueadora da neurotransmissão colinérgica 

na placa motora. Além disso, pode haver queixas de visão turva, diplopia e 

oftalmoplegia (Azevedo-Marques et al., 2009). 

A despeito destes efeitos, sabe-se hoje que uma das principais causas 

de morte de pacientes envolvidos nestes acidentes é a insuficiência renal 

aguda, que acomete pacientes tratados tardiamente ou de forma inadequada 

(Amaral et al., 1986). 

 

Componentes da peçonha de Crotalus durissus 
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A composição do veneno crotálico inclui enzimas, toxinas e peptídios, 

sendo os componentes mais abundantes as fosfolipases, hialuronidases e as 

neurotoxinas (Nogueira e Sakate, 2004),  

A ação do veneno de Crotalus durissus terrificus é neurotóxica, 

miotóxica e coagulante. Os responsáveis por tais ações são quatro diferentes 

grupos de toxinas que compõe o veneno. Entre elas, crotoxina, crotamina, 

giroxina e convulxina. 

 

 

Crotoxina 

A crotoxina é o componente em maior abundância do veneno de 

Crotalus. Trata-se de um composto neurotóxico formado por duas 

subunidades, uma composta por fosfolipases A2 (PLA2) denominada Crotoxina 

B, com ação pouco tóxica, e outra subunidade conhecida como Crotoxina A, 

formada por um complexo chamado crotapotina. A interação entre estas duas 

subunidades confere a alta toxicidade desta substância (Bancher et al., 1973) 

As fosfolipases A2 são bem estudadas, pois são responsáveis pelas 

atividades miotóxica, citotóxica e neurotóxica. Elas são enzimas do tipo II que 

clivam os fosfolipídios da membrana na posição sn-2, liberando ácidos graxos 

livres, principalmente o ácido araquidônico, e lisofosfolipídios. O ácido 

araquidônico livre e as prostaglandinas são importantes mediadores na 

transmissão e no processamento de sinais neuronais (Bennett et al., 1994; 

Schaeffer e Gattaz, 2005).  

A PLA2 bloqueia a neurotransmissão pré- e pós-sináptica (Lago et al., 

2004). Segundo Bennett et al. (1994) níveis elevados de PLA2 causam 
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excessiva hidrólise da membrana lipídica danificando células. Sendo assim, 

alterações na atividade enzimática podem ser relevantes para o surgimento e 

para o curso de diferentes desordens neuropsiquiátricas. 

 

Crotamina 

A crotamina, outro componente da peçonha de Crotalus, é um 

polipeptídeo composto por 42 aminoácidos ligados por três pontes 

dissulfídicas, sendo considerada uma miotoxina por diversos autores (e.g., 

Maeda et al., 1978; Santos et al., 1993; Boni-Mitake et al., 2006; Rizzi et al., 

2007). Essa substância foi descrita pela primeira vez em serpentes da espécie 

Crotalus durissus terrificus, por Gonçalves e Polson (1947 apud Ogiura et al., 

2005). Esta toxina tem sido apontada como indutora da despolarização da 

membrana muscular esquelética, pelo aumento da permeabilidade ao Na+, 

provocando estado de fibrilação com contrações musculares curtas e 

relaxamento demorado. Alguns autores explicam esses efeitos como 

decorrentes de sua atuação, por meio de canais de sódio, nas fibras 

músculares (Matavel et al., 1998; Ogiura et al., 2005).  

Quando inoculado isoladamente em ratos, este composto produz efeitos 

de paralisia espástica, espasmos musculares (Matavel et al., 1998) e, quando 

injetada diretamente no cérebro de camundongos, produz estados convulsivos 

e espasticidade (Habermann e Cheng-Raude, 1975 apud Boni-Mitake et al., 

2006). 

 

Giroxina 
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A giroxina, um componente pouco estudado do veneno de cascavéis, 

vem sendo descrita como uma glicoproteína similiar trombina (“trombin-like”) e 

com atividades esterásicas (Alexander et al., 1988). Este componente foi 

primeiramente isolado por Raw et al. (1986), também da peçonha de Crotalus 

durissus terrificus. Quando injetada intravenosamente (e mesmo por outras 

vias, como a intraperitoneal - i.p.) em ratos induz episódios de rotação do corpo 

no eixo longitudinal, com períodos intercalados de prostração, fenômeno 

denominado síndrome da giroxina (“Gyroxin Syndrome”). Outros efeitos 

comportamentais decorrentes da ação desta toxina incluem hipoatividade 

seguida de arreflexia, opistotonia e imobilidade (Torrent et al., 2007). A enzima 

tipo-trombina é responsável pela ação coagulante do veneno, transformando 

diretamente fibrinogênio em fibrina (Kini, 2006; Sano-Martins, 2001; Thomazini-

Santos et al., 1998; Faili et al., 1994; Alexander et al., 1988). 

 

Convulxina 

A convulxina, encontrada no veneno de algumas espécies de cascavel, 

recebeu essa denominação, pois acreditava-se ser a responsável pelas 

convulsões e distúrbios respiratórios observadas em humanos vítimas de 

acidentes com estas serpentes. Entretanto, Mello et al. (1989) demonstraram 

que a toxina não exibe atividade convulsiva. Este componente do veneno de 

Crotalus é um potente ativador de plaquetas no sangue. Em experimentos in 

vitro, causou agregação plaquetária em plasma rico em plaquetas, em 

diferentes espécies de mamíferos (Prado-Franceschi e Brazil, 1981).  

 

Aspectos comportamentais do envenenamento crotálico 
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Moreira et al. (1996; 1997; 2000) realizaram testes de interação social e 

testes para avaliar ansiedade em ratos inoculados por via intraperitoneal com 

crotoxina. O experimento demonstrou que esta substância reduz a atividade 

exploratória dos animais no teste do campo aberto e diminui o tempo de 

atividade nos testes de interação social; em conjunto com outros resultados, 

revelou-se a ação ansiogênica desta toxina. Portanto, é possível que o veneno 

atue no sistema nervoso central, mesmo quando inoculado sistemicamente. 

Em estudo mais recente, Torrent et al. (2007) verificaram que a 

inoculação sistêmica da giroxina em ratos neonatos provocou alterações cito-

estruturais e bioquímicas no hipocampo, hipotálamo e córtex pré-frontal. Os 

mesmos autores relataram que estes animais apresentaram desenvolvimento 

motor lentificado. Estes achados sugerem que alguns dos componentes do 

veneno crotálico podem gerar lesões no sistema nervoso central e, com isso, 

desencadear efeitos comportamentais relacionados ao funcionamento da 

região lesada.  

Ademais, quando o veneno de Crotalus durissus terrificus foi injetado 

diretamente no hipocampo de ratos, observou-se crises epiléticas nos animais 

e, posteriormente, lesões no hipocampo bem como em outras áreas como 

hipotálamo (Mello e Cavalheiro, 1989). 

É importante ressaltar que alguns autores defendem que o veneno bruto 

não passaria pela barreira hematoencefálica (BHE) (e.g., Barravieira et. al., 

1996). No entanto, essa questão não parece bem estabelecida. Estudos de 

biodistribuição de toxinas integrantes do veneno de Crotalus durissus terrificus 

mostraram que apesar da pequena quantidade, essas toxinas se fixam no 
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tecido cerebral após inoculação sistêmica (Cardi et al., 1998). Ainda neste 

mérito, Maruyama et al. (2005) observaram que o veneno dessa serpente pode 

induzir apoptose em células endoteliais que compõem a BHE reduzindo sua 

competência.  

 

Neurobiologia da memória e navegação espaciais 

 

 Aprender a se deslocar eficientemente em um ambiente é de grande 

importância para muitos animais. Muitas espécies de vertebrados realizam 

essa tarefa de forma eficaz e flexível (Xavier, 1986). 

 Para se orientarem em um ambiente os animais se utilizam de diferentes 

estratégias que permitem alcançar o destino almejado. O’Keefe e Nadel (1978), 

no livro “The Hippocampus as a cognitive map”, distinguiram entre (1) 

orientação espacial cognitiva, envolvendo múltiplas triangulações entre 

estímulos do ambiente e o próprio animal, que permitiriam formar um mapa 

alocêntrico do ambiente e (2) estratégias de guiamento que podem incluir (2a) 

orientação relacionada a um estímulo preponderante do ambiente em relação 

ao qual o animal de desloca e (2b) orientação egocêntrica, envolvendo 

rotações do eixo corpóreo; e sugeriram que animais podem empregar mais de 

uma delas simultaneamente. Em outras palavras, de acordo com a teoria do 

mapa cognitivo, os animais conseguem configurar relações entre o 

posicionamento de objetos independentemente de sua própria posição no 

meio, tal qual um mapa cartográfico propriamente dito. Através da exploração 

prévia do ambiente, o animal pode, então, guiar-se utilizando essas relações 

ambientais conhecidas, valendo-se de múltiplas triangulações entre estímulos 
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ambientais e ele próprio, possibilitando a realização de cálculos de 

posicionamento cada vez que o animal se desloca. Os autores teorizaram que 

as informações acerca do conteúdo espacial ficariam armazenadas em algum 

sistema de memória adaptado para reter e codificar informações espaciais. E 

propuseram que a formação hipocampal corresponderia a essa estrutura. 

Entretanto, O´Keefe e Nadel (1978) ressaltaram que outras estratégias de 

navegação espacial, denominadas estratégias de guiamento, seriam 

independentes da integridade hipocampal. Entre elas, por exemplo, quando a 

orientação é realizada em direção a uma pista proeminente, denominado 

sistema de Taxon, e quando a estratégia consiste em se deslocar através de 

um padrão de movimentos de rotação do próprio corpo, denominado orientação 

egocêntrica.   

 Em suma, a formação hipocampal é necessária quando a estratégia 

utilizada requer a aprendizagem das relações ambientais que permitem a 

configuração do “mapa cognitivo”, ou seja, o uso de estratégias de navegação 

espacial. Por outro lado, quando o animal se desloca seguindo um estímulo 

visual que indica a posição da localidade almejada ou quando o repertório 

motor para o alcance daquela localização é conhecido, a formação hipocampal 

não é fundamental para a eficiência da navegação. 

A formação hipocampal compreende o giro denteado, o hipocampo 

propriamente dito, incluindo seus sub-campos [os Cornos de Ammon (CA) 1, 2, 

3 e 4], o complexo subicular e a área entorrinal (Swanson, 1983). 

 O’Keefe e Dostrovsky (1971) descreveram a existência de células 

hipocampais cuja taxa de disparo aumenta dependendo da posição do animal 

no ambiente. Com efeito, essas células foram denominadas “place cells”, e 
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possibilitariam ao animal estabelecer as relações entre as pistas presentes no 

espaço e usá-las para a navegação. Não surpreendentemente, vários autores 

descreveram prejuízos de memória espacial em decorrência de lesões na 

formação hipocampal (e.g., Morris, 1981; Xavier et al., 1999; Sallai, 2005; 

Tanhoffer, 2006). 

  Morris (1981; 1983) desenvolveu o labirinto aquático, uma tarefa 

poderosa para se avaliar a memória espacial de roedores e concluiu que 

animais submetidos a extensa lesão hipocampal exibiam prejuízos na retenção 

de informações de natureza espacial. Nessa ocasião, Olton (1979) havia 

proposto que a formação hipocampal participaria da codificação e retenção 

temporária da informação espacial, isto é, que a memória operacional espacial, 

relativa à retenção de informações relacionadas a um contexto espacial e 

temporal específicos, é dependente do hipocampo; em contraposição, a 

memória de referência, utilizada na manutenção de informações de aplicação 

independente de contextos espaciais e temporais específicos, portanto de 

aplicação geral, seria independente do hipocampo.  

 Diversos fatores podem ocasionar lesões nas células hipocampais. Entre 

eles, isquemia neonatal (Dell’anna et al., 1991; Netto et al., 1993), isquemia 

focal e global em fase adulta (Nunn et al., 1994; Hartman et al., 2005; 

Tanhoffer, 2006), agentes quimioterápicos (Heacock et al., 1986; Rzeski et al., 

2004; Tanhoffer, 2005; Seigers et al., 2010), radiação ionizante (Minamizwa et 

al., 1967; Sallai, 2005), além de uma variedade de agentes químicos.  

Xavier et al. (1999) mostraram que ratos com lesões seletivas do giro 

denteado exibem prejuízos no labirinto aquático de Morris tanto em teste de 

memória de referência como em teste de memória operacional, quando são 
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forçados a basearem sua busca em estratégias espaciais. Não obstante esses 

prejuízos, os animais exibem alguma melhora no desempenho da tarefa de 

memória de referência, provavelmente baseados em estratégias de guiamento. 

A perda celular em outras regiões hipocampais, como CA1 e CA3 

também resulta em prejuízos de memória espacial (Dell’anna et al., 1991; 

Renault, 2004). Isto é, cada porção hipocampal é necessária para as funções 

de memória espacial. 

  

Avaliação de memória espacial no labirinto aquático de Morris 

 

A avaliação da memória espacial em ambiente natural é particularmente 

difícil, pois existe um sem número de estímulos disponíveis no ambiente, o que 

dificulta seu controle (Xavier, 1986). Talvez seja por isso que o labirinto 

aquático tornou-se uma ferramenta muito popular em testes de memória 

espacial em roedores.  

Nesta tarefa, o animal deve navegar por uma piscina para encontrar uma 

plataforma submersa invisível, e não passível de ser encontrada pelo cheiro,  

para sair da água. Como não existem estímulos proximais indicando a 

localização da plataforma, o animal deve utilizar pistas distais dispostas no 

ambiente experimental. O uso de pistas distais associada ao treinamento em 

que o animal parte de diferentes pontos da borda da piscina a cada tentativa 

para encontrar a plataforma, força o uso do mapeamento espacial e a adoção 

de estratégias de lugar. Ou seja, para otimizar seu desempenho na tarefa, o 

animal deve conhecer as posições espaciais relativas dos objetos dispostos no 

ambiente, utilizando uma orientação alocêntrica. Seria possível aprender a 
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tarefa por meio de estratégias de guiamento em relação a uma pista 

proeminente, caso o animal partisse sempre do mesmo ponto. Porém, a 

variação do ponto de partida do animal a cada tentativa o obriga a usar 

orientação alocêntrica e restinge o uso de estratégias egocêntricas (Morris, 

1983; Wishaw e Mittleman, 1986, Santos, 2001). 

Se a plataforma é mantida na mesma localização ao longo dos dias de 

treino é possível avaliar a memória de referência espacial, isto é, um tipo de 

memória aplicável a diferentes contextos, não estando sujeita a contextos 

temporais específicos. Diferentemente, se a localização da plataforma muda a 

cada dia, permanecendo constante nas tentativas de um mesmo dia, pode-se 

avaliar a manutenção temporária da informação, enquanto útil, na memória, 

que portanto está associada a um contexto temporal específico e válido para 

aquele dia; neste último caso avalia-se a memória operacional espacial. Em 

outras palavras, este teste permite avaliar se o animal se vale da informação 

adquirida na primeira tentativa para encontrar a plataforma mais rapidamente, 

na segunda e demais tentativas. Note, porém, que essa informação deixa de 

ser útil nos dias subseqüentes uma vez que a plataforma será apresentada em 

outros locais. Ademais, o intervalo de tempo entre as tentativas pode ser 

variado neste teste a fim de dificultar ou facilitar a tarefa, e avaliar por quanto 

tempo o animal é capaz de reter a informação espacial na memória 

operacional. 

 

Neurobiologia da Ansiedade 
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Define-se ansiedade como um estado emocional semelhante ao medo. 

No entanto, enquanto este último teria sua origem em estímulos bem definidos, 

a ansiedade tem origem em algo que não estaria aparente. Ou seja, a  

complexa interação entre fatores ambientais e psicológicos são determinantes 

para a existência ou não da ansiedade (Graeff, 1999). 

 Existe grande debate sobre a existência ou não da ansiedade em 

animais não humanos e qual seria seu papel biológico. Durante muito tempo 

análises envolvendo medo e ansiedade em animais não-humanos basearam-

se em testes de respostas condicionadas, que requeriam treinamento prévio 

baseado em pareamentos de estímulos que determinavam um comportamento 

de medo (Gray e McNaughton, 1982). No entanto, é possível avaliar os níveis 

de ansiedade de ratos ou camundongos por meio de respostas não-

condicionadas (Rodgers et al., 1997) utilizando, por exemplo o labirinto em cruz 

elevado (ver adiante). 

 Em modelos animais as análises dos níveis de ansiedade se valem, em 

geral, de ferramentas farmacológicas ansiogênicas e ansiolíticas, além de 

modelos de lesões em determinadas estruturas nervosas que participam da 

gênese da ansiedade. Isso permite o entendimento, além dos processos 

farmacológicos das drogas em questão, da fisiologia dos processos que 

desencadeiam a ansiedade (File et al., 2001). 

Situações estressantes que requerem respostas frente a uma possível 

ameaça podem estar relacionadas a respostas de “luta ou fuga” ou a uma 

inibição comportamental, como por exemplo, reações de congelamento 

(freezing) (Gray, 1982). 
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 Esses comportamentos são mediados por estruturas nervosas que 

incluem porções caudais (reações de fuga), porções rostrais (reações de luta) e 

porções ventrolaterais (reações de congelamento) da substância cinzenta 

periaquedutal (Graeff et al.,1993). Além da substância cinzenta periaquedutal, 

participam da gênese da ansiedade e medo estruturas como o córtex 

paralímbico e demais estruturas do sistema límbico, locus coeruleus, 

hipotálamo e o sistema septo-hipocampal (Gray, 1982; Sandford et al., 2000). 

A participação do sistema septo-hipocampal na gênese da ansiedade foi 

proposta por Gray (1982). O autor propôs que este sistema funcionaria como 

um comparador de estímulos ambientais permitindo gerar previsões acerca do 

contexto ambiental. As informações dos estímulos ambientais entram no 

sistema via córtex entorrinal, e as previsões seriam geradas por um circuito 

gerador de previsões, que envolve o subículo (principal centro de saída de 

informações hipocampais), o tálamo antero-ventral, os corpos mamilares, o 

córtex pré-frontal e o córtex entorrinal. 

Esse breve resumo ressalta que é possível identificar a existência de 

relações entre as estruturas nervosas subjacentes memória espacial e 

ansiedade. Além da forte participação hipocampal em sua gênese, há 

evidências de que lesões no hipocampo alteram ambas as funções.  
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OBJETIVOS GERAIS 

 

 O objetivo do presente trabalho foi avaliar se uma única administração 

de veneno bruto de Crotalus durissus terrificus resulta em prejuízos no 

desempenho de tarefas de memória de referência e memória operacional, 

ambas espaciais, e alterações nos níveis de ansiedade em ratos. Avaliou-se 

também em que extensão a administração do soro anticrotálico disponível 

comercialmente no Brasil é capaz de prevenir os prejuízos comportamentais 

observados no labirinto aquático de Morris após a administração do veneno, e 

até quando tempo depois do envenenamento essa ação preventiva do soro 

ainda se faz presente.  

 

JUSTIFICATIVA PARA A ABORDAGEM PROPOSTA 

 

O labirinto aquático de Morris é uma ferramenta robusta e extremamente 

sensível para a avaliação de memória espacial. Portanto, na hipótese de haver 

alguma alteração fisiopatológica na formação hipocampal, decorrente do 

envenenamento experimental, passível de expressão de alteração 

comportamental, esta tarefa deverá ser sensível o suficiente para revelá-la. Por 

outro lado, existem evidências que apontam que a crotoxina tem ação 

ansiogênica aguda após inoculação única e sistêmica em ratos; não está claro, 

porém, se esse efeito se mantém depois de eliminados os efeitos agudos do 

envenenamento. Nesse sentido, o labirinto em cruz elevado foi a tarefa 

escolhida pela grande sensibilidade em aferir alterações nos níveis de 

ansiedade em roedores. 
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 O tratamento dos animais com soro anticrotálico em diferentes 

momentos após o envenenamento teve dois objetivos: 1) avaliar a eficácia do 

soro em prevenir os prejuízos comportamentais que se seguem à 

administração de uma única dose do veneno, e 2) identificar o intervalo de 

tempo desde o envenenamento em que a administração do soro ainda se faz 

efetiva em prevenir os prejuízos comportamentais, fornecendo pistas valiosas 

acerca de quando ocorrem os prejuízos e possivelmente a lesão. 

 

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO GERAL 

  

  Os achados comportamentais do presente estudo apontam no sentido 

de haver prejuízos de memória espacial e aumento dos níveis de ansiedade 

em ratos Wistar quando a administração do veneno de Cdt é sistêmica. Esses 

dados tomados em conjunto indicam a ocorrência de lesões em determinadas 

estruturas do sistema nervoso central, subjacentes aos comportamentos 

prejudicados. 

 Conforme discutido no capítulo 1, tanto a ansiogênese, quanto os 

prejuízos de memória espacial assemelham-se aos tipos de alterações 

comportamentais decorrentes de danos na formação hipocampal. Nesse 

sentido, é possível gerar pelo menos duas hipóteses acerca da fisiopatologia 

do envenenamento crotálico: 1) alguma ou algumas das toxinas e compostos 

bioativos da peçonha poderia cruzar a BHE e ocasionar lesões no sistema 

nervoso central (sendo a formação hipocampal um candidato forte a ser 

futuramente investigado), e 2), talvez menos provável, poderia haver 
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interferência indireta no padrão de neurotrasmissores que participam do 

processamento da memória espacial e ansiedade. 

Peçonhas originárias de animais são compostos bioquímicos complexos. 

Usualmente, existe uma grande quantidade de componentes no veneno bruto 

de diferentes espécies, cada uma podendo desempenhar um papel ainda 

desconhecido.  

 Alves da Silva et al. (2010) mostraram que a giroxina aumenta a 

permeabilidade da barreira hematoencefálica de ratos; portanto, esta toxina 

poderia facilitar o acesso de outras toxinas ao sistema nervoso central e atuar 

de forma sinérgica ocasionando lesões centrais. 

 A crotoxina e a giroxina presentes no veneno de Cdt produzem efeitos 

comportamentais sugestivos de sua ação no sistema nervoso central mesmo 

após inoculação sistêmica (Moreira et al., 1996; 1997; 2000; Torrent et al., 

2007). Na hipótese de que a crotoxina, ou pelo menos as PLA2 presentes em 

abundância nesta toxina, cruze a BHE é possível que haja comprometimento 

das membranas de neurônios ocasionando, além da lesão da célula 

propriamente dita, o aumento do influxo de íons do ambiente extracelular para 

o interior da célula (Bennet et al., 1994; Oliveira et al., 2002). 

 As PLA2 do veneno de serpentes da espécie Crotalus durissus parecem 

ter ainda grande dependência da presença de íons Ca2+ para seu 

funcionamento, além de interagir amplamente com os receptores deste íon. 

Uma das PLA2 (Cdcum6) da serpente Crotalus durissus cumanensis, por 

exemplo, parece requerer a presença de Ca2+ para que sua atividade seja 

plena (Pereañez et al.,2009). Algumas das PLA2 de Cdt parecem ter este tipo 

de relação com o íon (Toyama et al., 2005) 



22 
 

 

 Sampaio e colaboradores (2010), em estudo de revisão, listaram 

atividades recentemente descritas pelo efeito da crotoxina. Apesar da 

discussão dos autores não focar ações centrais do envenenamento, apenas as 

periféricas, seu modelo permite ilustrar a associação entre crotoxina, PLA2 e 

íons Ca2+. 

 A Figura 21 mostra um esquema simplificado dos efeitos da crotoxina 

em nível celular. A via sinalizada em verde mostra a internalização da 

crotoxina, via endocitose, ou a atuação das PLA2 hidrolisando os fosfolípedes 

de membrana. A via sinalizada em azul seria conseqüência direta da hidrólise 

de PLA2 e conseqüente influxo de íons Ca2+ e sua subseqüente atuação. E a 

via em vermelho é conseqüência da internalização da crotoxina e suas ações 

sobre a exocitose.  

 

Figura 21 – Representação esquemática das ações da crotoxina em nível celular, adaptado de Sampaio e cols. 

(2010).  

 

 Note que há basicamente três mecanismos possíveis de ação da 

crotoxina. A primeira é a toxina ser internalizada pela célula e degradar 
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vesículas sinápticas pela própria hidrólise de membranas. Nessa mesma via 

pode haver degradação de proteínas que participam da exocitose e liberação 

das vesículas na sinapse. O segundo mecanismo seria a degradação dos 

fosfolípides da membrana plasmática, alteração que per se provocaria lesões. 

A terceira ação decorre desta nova condição envolvendo a incompetência da 

membrana na seletividade de íons, decorrente da lise de seus fosfolipídios. O 

aumento de permeabilidade aos íons presentes no meio extracelular, sobretudo 

íons Ca2+, é altamente prejudicial à célula. O Ca2+ sinaliza grande parte de 

processos celulares, inclusive os que induzem apoptose. Além disso, este íon é 

mediador da liberação de acetilcolina (e de outros neurotransmissores) e mais, 

o processo de atuação das PLA2 que foram internalizadas é novamente 

alimentado, pois a ação tóxica desta substância depende de Ca2+. 

 Assim, parece possível hipotetizar que tenha havido comprometimento 

em estruturas do sistema nervoso central, particularmente a formação 

hipocampal, levando aos prejuízos comportamentais observados.  

Isso poderia ter decorrido da dependência do processamento 

hipocampal, e portanto dos processos de memória, em relação a 

neurotransmissão mediada por acetilcolina (Jones et al., 1999; Gold, 2003; 

Power et al., 2003). 

Não se pode descartar também possíveis comprometimentos 

envolvendo a participação do íon Ca2+ , o qual participa de diversas 

sinalizações envolvendo constituintes hipocampais, que devido a sua alta 

concentração nesta estrutura, além da densidade de receptores de Ca2+ e 

outros receptores ionotrópicos que permitem sua passagem, o aumento da 
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concentração intracelular deste íon levando à toxicidade (Mons et al., 1999; 

Grant et al., 2008; Leitch et al., 2009).  

 A giroxina também poderia participar ativamente da indução de lesões 

hipocampais. Torrent e cols (2007) descreveram lesões no hipocampo, 

hipotálamo e córtex pré-frontal após inoculação sistêmica de girotoxina em 

ratos neonatos. Não está claro em que extensão essas lesões estariam 

relacionadas ao estágio de maturação de neurônios e à formação da rede 

sináptica. É possível que ocorram alterações similares em animais injetados 

sistemicamente com essa toxina também na fase adulta. 

 Outra hipótese seria a ocorrência de uma alteração na dinâmica dos 

neurotransmissores pelos componentes do veneno de Cdt. Nos estudos de 

Moreira e cols. (2000) foi proposto que a crotoxina interferiria diretamente no 

sistema gabaérgico. Talvez isso ocorra em um primeiro momento, assim como 

a alta liberação de acetilcolina promovida por esta mesma toxina logo após a 

inoculação do veneno. No entanto, essa hipótese parece aplicável apenas a 

momentos iniciais do envenenamento. Nossos experimentos mostram 

prejuízos mesmo depois de decorrido um longo intervalo de tempo, i.e., 4 

semanas, desde a administração do veneno. 

 A ausência de uma explicação definitiva para os mecanismos envolvidos 

nos prejuízos comportamentais observados não reduz a importância dos 

achados deste estudo. O fato da peçonha ocasionar marcados e efeitos 

comportamentais, que são, por outro lado, específicos, indica que ocorrem 

alterações no sistema nervoso central decorrentes do envenenamento.  

Fato igualmente importante é a prevenção dos prejuízos 

comportamentais decorrentes do envenenamento pelo soro anticrotálico. Esse 
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achado revela a eficiência desta substância produzida pelo instituto Butantan 

em prevenir mais uma das conseqüências do envenenamento demonstrada no 

presente estudo.  A escala temporal em que o anti-veneno foi eficiente nos 

fornecerá pistas valiosas para pesquisas futuras. 

Essas observações abrem possibilidades de investigação sobre a 

existência de prejuízos comportamentais decorrentes do envenenamento em 

humanos, assim como sobre ações que podem ser implementadas para 

minimizar esses prejuízos.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O presente trabalho descreve conseqüências até então desconhecidas 

decorrentes do envenenamento crotálico e também estratégias para lidar com 

essas consequências. Porém, mais do que apresentar respostas, o estudo 

gerou perguntas acerca desse fenômeno, entre elas indagações (1) sobre os 

mecanismos que levam às alterações comportamentais observadas após o 

envenenamento, (2) sobre qual(is) toxina(s) estaria(m) envolvida(s) nesse 

processo, (3) sobre a eventual ocorrência dos mesmos fenômenos em seres 

humanos vítimas de envenenamento. 

Algumas destas indagações serão avaliadas em estudos posteriores.  
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