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Introdução: As peles de peixes marinhos Stephanolepis hispidus e Aluterus monoceros, 

conhecidos como peixes-porco são utilizadas por populações caiçaras no Brasil, as quais 

atribuem propriedades amenizadoras dos sintomas da asma.1,2 Objetivo: Investigar a atividade 

moduladora da resposta inflamatória alérgica decorrente deste uso etnofarmacológico. Material e 

métodos: A pleurisia alérgica com ovalbumina (OVA) em camundongos Balb/c (CEUA: 26/13-

2) foi realizada segundo Ferraris et al., 2012.3 A inflamação pulmonar foi realizada segundo 

Rodrigues et al., 2012.4 Tanto para o modelo de pleurisia como inflamação pulmonar os 

tratamentos foram realizados por gavagem (v.o.) com as peles trituradas em suspensão salina 1h 

antes da indução alérgica. Após eutanásia, os lavados pleurais e broncoalveolares foram 

coletados para contagem total e diferencial de leucócitos. Foi feita a coleta de sangue periférico 

(cauda) para esfregaço. Para avaliação do exsudado inflamatório, utilizamo-nos do ensaio de 

edema de pata em animais tratados (v.o.) 1h antes da injeção intraplantar (i.pl.) com histamina. 

As aferições foram realizadas 15’, 30’ e 1h após a injeção. Avaliamos citotoxicidade em 

linhagens celulares J774A.1 e RBL-2H3 expostas à suspensão do pó das peles, incubadas em 

diferentes concentrações por 24 h.3 Avaliamos também a capacidade inibitória de produção do 

óxido nítrico (NO) em células J774A.1 tratadas com as mesmas suspensões e dexametasona, 1 h 

antes do estímulo com lipopolissacarídeo (LPS). A determinação da produção de NO foi 

realizada através do reagente de Griess.3 Resultados: Na pleurisia, o tratamento por gavagem 

com 500 mg/kg das peles dos peixes S. hispidus e A. monoceros em suspensão reduziram 

respectivamente em 33% e 50% o influxo eosinofílico. No modelo de inflamação pulmonar, o 

tratamento com ambas as peles suprimiu em aproximadamente 40% do infiltrado leucocitário 

total e aproximadamente 50% o infiltrado eosinofílico. Houve redução de aproximadamente 25% 

da leucometria total no sangue periférico, com decaimento eosinofílico de 54%. No modelo de 

edema de pata, a pele de S. hispidus revelou maior atividade anti-histamínica, inibindo 67% do 

exsudado, enquanto a pele de A. monoceros, inibiu em 50%. In vitro, ambas as peles não 

apresentaram toxicidade nas linhagens de mastócito (RBL-2H3) e de macrófago (J774A.1). Não 

houve redução significativa na concentração de nitrito no sobrenadante da cultura da linhagem 

J774A.1, pré-tratada 1 h antes e estimulada por 24h com LPS. Conclusão: Os resultados 

apresentados evidenciam as atividades anti-inflamatória e antialérgica das peles dos peixes-

porco. A confirmação destas atividades agregará conhecimento científico à cultura popular 

fornecendo informações acerca do uso de animais para fins medicinais. 
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