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1. INTRODUÇÃO 

 

Atualmente a piscicultura surge como uma alternativa para a produção de 

pescado, contribuindo para a redução na extração de peixes da natureza além de uma 

melhoria na renda econômica do produtor (CARVALHO et. al, 2008). Contudo, com o 

passar dos anos o mercado se tornou mais exigente em se tratando de preço, 

oferta,demanda, qualidade e outros mais. Sendo assim, a área de sanidade passou a 

ser um dos principais entravés detectados ao longo de uma cadeia produtiva local. 

Formas alternativas de prevenção e estratégias para aumentar a resistência dos 

peixes a doenças frente às adversidades ambientais são necessidades urgentes.  

No entanto, um ponto preocupante sobre a aquicultura atual é a escassez de 

métodos profiláticos eficazes, com função de interferir impactos ambientais gerados 

pelo uso de produtos químicos e reduzir os impactossocioeconômicos devido aos 

prejuízos que um surto de doenças pode trazer ao piscicultor (BOYD et al., 1990). 

Takemotoet al. (2004) afirmam que são necessários estudos para que se possa 

conhecer a biologia da espécie dos patógenos e as relações das epidemias com 

fatores bióticos e abióticos para realizar medidas mitigatórias evitando as mortalidades 

nos cultivos, investigando assim, a patologia provocada pelos parasitos que são 

causadores de doenças e perdas econômicas.  

Martins et al. (2002) também ressaltam que os peixes estão continuamente 

expostos aos parasitos principalmente em condições de cultivo. Por isso, a busca por 

métodos de prevenção e o desenvolvimento de tecnologias visando a redução do uso 

indiscriminado de antibióticos e quimioterápicos, tem sido a visão responsável e 

ecologicamente correta para a produção de organismos aquáticos nos dias de hoje.  

O uso de produtos genotóxicos na piscicultura pode ser responsável não só por 

impactos ambientais como também mutações genéticas que ocorrem conforme a 

evolução da espécie podendo ser identificado através de características diferenciadas 

no núcleo doseritrócitos desses animais (Carrasco et al, 1990; Pacheco & 

Santos,1996). Com intuito de evitar tais acontecimentos, pesquisas têm sido 

realizadas priorizando a produção de fitoterápicos que possam ser administrados no 

combate aos helmintos sem gerar danos aos peixes cultivados. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

Piscicultura na Amazônia 

A Amazônia é conhecida pela sua grande biodiversidade e pela dimensão da 

bacia hidrográfica de aproximadamente 7.050.000 Km², possuindo 1/5 da água doce 

do mundo, inúmeros rios, lagos e igarapés e está estimada a existência de 6 mil 

espécies de peixes de água doce.Atualmente a aquicultura já é responsável por 43% 

do pescado consumido no mundo, dado este que poderá aumentar muito mais ao 

longo dos anos (MPA, 2007). 

Na região Amazônica a pesca é uma das atividades extrativistas mais 

tradicionais e importantes quando se trata do lado socioeconômico, ecológico e 

cultural. Tem caráter artesanal, realizada muito mais pelos moradores da zona rural 

em prol de sua subsistência ou por pescadores profissionais que recebem 

remuneração com a venda do pescado (GANDRA, 2010). 

Fatores como o clima favorável, recursos hídricos, ocorrência de vales 

interiores, existência de espécies nobres (com excelente desempenho ao cultivar), 

uma atividade sustentável que preserva as florestas e mais o valor simbólico do 

produto regional para comercialização ao mercado interno e externo favorecem a 

produção de peixes na Amazônia. Por tanto, a produção de pescado é uma grande 

oportunidade para a Amazônia produzir uma proteína nobre, gerando postos de 

emprego e renda; fazendo isto de forma sustentável aproveitando o amplo território de 

águas da região fazendo uso das condições de ser uma das maiores regiões 

produtoras de pescado cultivado no mundo (MPA, 2007). 

A espécie Colossoma macropomum 

Dentre as espécies nativas, os peixes redondos são os mais produzidos em 

nosso país, sendo correspondente a 26% do total de pescado da piscicultura do Brasil 

(MPA, 2010; MPA, 2012) e seu potencial é devido à grande rusticidade, boas taxas de 

crescimento e conversão alimentar excelente.O tambaqui (Colossoma macropomum) 

é uma das espécies mais cultivadas no país, especialmente na região Amazônica 

(IBAMA, 2007; Filho, 2007). Pertence à classe Actinopterygii, ordem Characiformes, 

família Serrasalmidae e subfamília Serrasalminae e distribui-se nas bacias dos rios 

Orinoco e Amazonas. 
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Para SANTANA, 2011, por ser uma atividade que se destaca pela sua 

produtividade, gerando um equilíbrio entre extração dos recursos da natureza e o 

interesse econômico, a criação de tambaqui na Amazônia tem se desenvolvido em 

função da agroindústria de pescado na região, da alta demanda do mercado regional e 

nacional e pelo domínio da produção em cativeiro (Araújo – Lima e Goulding, 1998; 

Mello et. al., 2001; Baptista e Petrere, Jr., 2003; Santos et. al., 2006). 

Devido ao crescente cultivo de tambaquis na região torna-se necessário um 

acompanhamento rigoroso com a prevenção de doenças, pois há sempre uma fauna 

que vive em equilíbrio com o hospedeiro, tornando-se dependente do mesmo 

(CARVALHO et.al, 2008). A espécie fora escolhida devido a grande parte das 

questões trabalhadas em relação ao tambaqui poderem ser consideradas para outras 

espécies regionais, apresentando também características e problemas que precisam 

ser estudados para manejar a pesca e produção em piscicultura.  

Ocorrência de parasitas na espécie e o Neoechinorhynchus buttnerae 

Os peixes são os vertebrados que mais apresentam infestação de parasitas, 

devido às peculiaridades do meio aquático que facilitam a propagação, 

complementação do ciclo de vida e outros fatores de relevante importância para 

sobrevivência de cada grupo de organismo parasita (Malta, 1984). Os parasitos são os 

maiores causadores de infecções em peixes cultivados gerando preocupação nos 

pesquisadores em avaliar o impacto que eles provocam sob as populações de peixes 

em seus ambientes naturais ou nas pisciculturas, além de ampliar os conhecimentos 

sobre as estratégias que estes protozoários adquirem ao longo dos tratamentos, e em 

alguns casos se tornando mais resistentes (Gonçalves et. al, 2014).  

Os parasitos ocorrem em variados ambientes naturais e artificiais e interagem 

com diversos fatores ambientais que influenciam sua presença ou ausência. Em geral, 

a baixa qualidade da água, a elevada densidade de estocagem, a falta de assepsia e o 

excesso de matéria orgânica, bem como a alimentação inadequada, são fatores que 

estão diretamente relacionados às infecções por esses parasitos (Martins et al., 2000; 

Luque, 2004; Pavanelli et al., 2008; Onaka, 2009; Schalch e Garcia, 2011). 

O transporte de peixes também pode ser uma maneira rápida de propagação 

de doenças quando os cuidados na aquisição de peixes e a quarentena não são 

mantidos (Pavanelli et al., 1998; Moraes e Martins, 2004). Os parasitos podem 

prejudicar as condições (Valtonen e Koskiwaara, 1994) e os aspectos corporais dos 
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peixes, interferindo na sua qualidade e prejudicando sua comercialização tanto para 

populações naturais como no cultivo, causando perdas econômicas significativas para 

a pesca e aquicultura.  

OC. macropomum cultivado em diferentes regiões do Brasil tem sido infectado 

por diversas espécies de parasitos dos mais variados grupos taxonômicos. Entre os 

protozoários há registros da ocorrência de parasitismo por Trichodina sp. (Ceccarelliet 

al., 1990; Békési, 1992; Eiras et al., 1995; Martins e Romero, 1996), Piscinoodinium 

pillulare (Martins e Romero, 1996; Schalch e Moraes, 2005; Santos et al., 2013), 

Ichthyophthiriusmultifiliis(Ceccarelli et al., 1990; Békési, 1992 ; Martins e Romero 1996; 

Tavares-Dias et al., 2006; Santos et al., 2013),Chilodonellasp. (Martins e Romero, 

1996; Martins et al., 2000) além da frequente ocorrência de  Neoechinorhynchus 

buttneraenas pisciculturas da região do estado do Amazonas observadas em campo 

por GOMES, A. L. (informação obtida através de comunicação pessoal). 

Os acanthocephalas (Neoechinorhynchus buttnerae)encontrados na luz 

intestinal, no estômago, cecos pilóricos, fígado e cavidade visceral dos peixes, podem 

provocar lesão do tipo ulcerativa com hemorragia e necrose. Frequentemente é 

observada a obstrução do reto em peixes parasitados por acantocéfalos, podendo 

também ocorrer casos de desnutrição, incluindo baixo desenvolvimento muscular 

(revisto por TAKEMOTO et al., 2004). 

São pseudocelomados, com o corpo bilateralmente simétrico, cilíndrico e não 

segmentado e em alguns casos possui uma anelação transversal e superficial. 

Possuem uma probóscide reversível armada com ganchos, utilizada para ancorar-se à 

parede do intestino do hospedeiro. Seu comprimento varia de 1mm a 80cm. O 

alimento é absorvido diretamente pela parede do corpo. Constituem um dos grupos 

mais adaptados à vida parasitária, e sua biologia é quase que totalmente voltada para 

a reprodução (STERRER, 1998). O ciclo de vida dos acantocéfalos parasitos de 

peixes envolve um hospedeiro definitivo vertebrado e um intermediário podendoser um 

artrópode, anfípode, ostrácode ou cocépode. 

Uso de espécie vegetalcomo fitoterápico 

Uma planta é classificada como medicinal por possuir substâncias de ação 

farmacológica denominada também de princípio ativo e, na maioria das vezes, não se 

sabe quais destes realmente atuam na terapêutica (ROCHA e ROCHA, 2006). No 

Brasil está localizada a maior diversidade genética vegetal do mundo, contando com 

mais de 55.000 espécies catalogadas (AZEVEDO e SILVA, 2006).  
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Os óleos e extratos de plantas há muito tempo têm servido de base nas 

aplicações da medicina, e uma delas é a produção de antissépticos tópicos. Essa 

realidade tem servido para diversas pesquisas científicas, com base na confirmação 

da atividade antimicrobiana dos óleos essenciais (ALMEIDA et al. 2006; ARRUDA et 

al. 2006; NUNES et al. 2006; BENKEBLIA, 2004; REHDER et al. 2004; CLAFFEY, 

2003; SEYMOUR, 2003; ARWEILER et al. 2000; FINE et al. 2000; PAN et al. 2000). 

Mesmo a pesar do pouco uso, é crescente o interesse sobre as substâncias 

oriundas de plantas como alternativas ao uso de antibióticos e produtos químicos no 

combate a patógenos na piscicultura (TAVECHIO et al., 2009; MOURA, 2009; COSTA, 

2010). Entre as classes de compostos isolados de plantas com propriedades 

antimicrobianas, os óleos essenciais são reconhecidos por apresentarem atividades 

contra uma variedade de micro-organismos, até mesmo espécies resistentes a 

antibióticos e antifúngicos (BERTINI et al. 2005).  

A espécie Piper aduncum L. conhecida popularmente como pimenta-de-

macaco e aperta-ruão (MAIA et al. 2000), é um arbusto ou arvoreta de 2 a 7m 

bastante nodoso; com folhas membranáceas ou cartáceas, elípticas, elíptico-ovaladas 

ou elíptico-lanceoladas, nervação com pelos quase adpressos, espigas alongadas, 

flores minúsculas; fruto amarelado, com minúsculas sementes marrons (MAIA et al. 

2000).  

A pimenta-de-macaco é encontrada naturalmente na Amazônia (MOTA et al. 

2001), produz um óleo essencial com potencial deação comprovada sobre 

fitopatógenos de culturas tradicionais, como os fungos (BASTOS, 1997; MORANDIM 

et al. 2002), bactérias e moluscos (ORJALA et al. 1994), ação analgésica e anti-

inflamatória com baixos níveis de toxicidade (MONTEIRO et al. 2001; FONTES 

JUNIOR et al. 2002), além de ser comumente utilizada na medicina para tratar 

inflamações e dores de estômago.  

Estudos revelam que o extrato da parte aérea de P. aduncum (região da planta 

mais utilizada) possui propriedades antibacterianas em Bacillus subtilis, E.  coli, S. 

aureus, Cryptococcus neoformans, Mycobacteria intracellulare, Micrococcus luteus e 

Pseudomonas aeruginosa, sendo mais ativo em gram-positivas e também para 

detectar novos  agentes antibacterianos (KLOUCEK et al. 2005). 

A fitoterapia é uma alternativa de grande potencial para prevenção ou controle 

de patógenos na aquicultura. Que se distingue pelo uso de diversas partes de plantas 

na prevenção e controle de doenças.Essas informações podem auxiliar na tomada de 



11 
 

medidas profiláticas e tratamentos, para peixes em condições de cultivo (PAVANELLI 

et al., 2004). 

Para isso, os protocolos de tratamentos de doenças em peixes comumente 

empregados consistem na realização de banhos terapêuticos, uso de rações 

medicadas e aplicação de vacinas (Thuneet al. 1997; Wise e Johnson 1998; Wiseet al. 

2000; Fouzet al. 2001; Wise e Terhune 2001).Queiroz, 2012 obteve resultados 

positivos testando banhos terapêuticos com extrato aquoso de Piper aduncum em 

Arapaima gigascom intuito de reduzir monogenóideos nas brânquias. 

 

3. OBJETIVOS 

- Objetivo geral: 

Avaliar o efeito da administração do extrato antiparasitário de Piper 

aduncumsobre a saúde do Tambaqui. 

- Objetivos específicos:  

 Avaliar seu efeito sobre a saúde dos peixes; 

 Avaliar o potencial anti-helmíntico do fitoterápico; 

 Avaliar atividade hemolítica do fitoterápico; 

 Avaliar o potencial genotóxico do fitoterápico. 

 

 

4. METODOLOGIA 

Local do experimento 

Os peixes utilizados nesta pesquisa foram cedidos pelo Centro de Tecnologia e 

Treinamento em Pesca e Aquicultura - CTTPA localizada na BR-174, na estrada do 

município de Presidente Figueiredo/AM e foram devidamente transportados para uma 

propriedade privada localizadano km 57 da AM-010,onde desenvolveu-se a etapa 

experimental do projeto. 

 

Delineamento experimental 

A planta selecionada para composição do extrato é da espécie Piper aduncum 

por apresentar efeito fitoterápico antiparasitário já comprovado na literatura. O extrato 
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da planta fora obtido a partir de uma parceria com o Laboratório de Farmacotécnica da 

Faculdade de Farmácia - UFAM, sob a responsabilidade do Dr. Antônio Batista da 

Silva.As amostras de pimenta-de-macaco(Piper aduncum L.) foramcoletadas na 

Fazenda experimental Universidade Federal do Amazonas, localizada na rodovia BR – 

174, km 30 da estrada Manaus-Presidente Figueiredo (AM).  

Eram baseadas em galhos superiores com suas folhas e inflorescência. As 

mesmas foram desidratadas em estufa com circulação de ar sob temperatura de 40ºC 

para em seguida serem submetidas à extração com solventes orgânicos pelo processo 

de maceração a frio (NOSTRO et al., 2000).O extratofora produzido utilizando-se de 

200 g de matéria-prima vegetal desidratada acondicionada em balão volumétrico e 

submersa com solventes em crescente polaridade, por um período de 24 horas e 

renovado a cada 24 horas. O processo fora repetido até a saturação do resíduo, 

obtendo então, o extrato vegetal pretendido. 

Por tanto, para testar o efeito da substânciautilizamos peixes com média de 

112,17 ± 3,90 gde peso e comprimento padrão 18,11 ± 2,54 cm. Estes permaneceram 

distribuídos em 7 caixas de 250L na densidade de 10peixes/caixa, divididos em três 

tratamentos. As caixas tiveram aeração e troca de água constante durante todo o 

período de aclimatação efase experimental em um delineamento inteiramente 

casualizado. Os animais depeso aproximadamente iguais estiveram distribuídos de 

maneira aleatória. As condições ambientais foram uniformes e os mesmos 

procedimentos foram aplicados a todos os animais que eram submetidos ao protocolo 

experimental. 

Primeiramente uma caixa fora selecionada a fim de representar os indivíduos 

do grupo controle no T-0h (sem receber a dosagem de fitoterápico), com densidade de 

10peixes/caixa. O segundo grupo foi distribuído em 3 caixas com densidade de 10 

peixes/caixa, a fim de representar os indivíduos do controle positivo que foram 

submetidos ao uso do Mebendazol (anti-helmíntico presente no mercado) na dosagem 

100µl/mg. O terceiro e último grupo foi distribuído em 3 caixas na densidade de 10 

peixes/caixa, que foram submetidos ao uso doextrato de P. aduncum na dosagem 

100µl/mg.  

Após a montagem do experimento e aclimatação dos peixes, foi administrada a 

1ªdosagem dos produtos em todos os peixes presentes em cada caixa, de acordo com 

seus respectivos tratamentos. Passada 72 horas realizou-se a primeira coleta 

biológica seguida de uma 2ª dosagem de cada produto nos 50% de peixes restantes 
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de cada caixa.A segunda e última coleta biológica fora realizada 72 horas após a 2ª 

dosagem. Os peixes receberam as dosagens via oral com auxílio de pipeta graduada 

para obter eficiência na administração dos produtos, sem haver perda dos mesmos. 

Biometria e coleta de amostras biológicas 

Cerca de 5 exemplares de tambaqui (em um total de10) pertencentes a cada 

caixaforam retirados para avaliação fisiológica e parasitológica. Passadas 72 horas da 

1ª coleta e administração da 2ª dosagem dos extratos, é dado início a 2ª coleta de 

amostras biológicas, com os mesmos procedimentos.Para isso os animais estavam 

anestesiados com Eugenol 50 mg/L-1 e em seguida o peso e o comprimento padrão 

forammensurados e o sangue foradevidamente coletado por punção da veia caudal 

utilizando seringas heparinizadas. 

Os peixes amostrados foram sacrificados para fins deanálise de trato 

gastrointestinal para exames parasitológicos, onde foram contabilizados os parasitas 

com o intuito de avaliar o cálculo da eficiência do produto. Ainda, a obtenção de peso 

do fígado para quantificar o índice hepatossomático (IHS) com a seguinte fórmula: 

IHS = Peso dofígado / Peso do peixex100 

Para avaliação da série vermelha foram determinados: número de eritrócitos 

circulantes (RBC) com auxílio de câmara de Neubaeur; o hematócrito (Ht) pelo método 

do micro hematócrito e a concentração de hemoglobina pelo método da 

cianometahemoglobina (KAMPEN e ZIJLSTRA, 1964), oteste de anormalidade nuclear 

eritrocítica (ANE)feito a partir de lâminas de esfregaços sanguíneos para a contagem 

de 1000 células por lâmina (Campana et al., 1999; Grisolia, 2002). 

Análise bioquímica 

As concentrações de glicose plasmática foramdeterminadas com auxílio de kit 

laboratorial da marca In Vitro® para análises bioquímicas, seguido de leitura em 

espectrofotômetro. 

 

Frequência de Anormalidades Nucleares Eritrocíticas (ANE) 

O sangue coletado de cada peixe fora gotejado sobre lâminas em duplicata 

para que fosse realizado o esfregaço, e esperado o período de “overnight” para 

secagem do material. As lâminas foram coradas por 30 minutos em Giemsa 5%; 
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lavadas posteriormente com água destilada e secas ao ar em temperatura ambiente. 

Após a secagem, o material fora observado em microscópio ópticocom lente de 

imersão em resolução de 1000x para contagem de 1000 células por lâmina, em seis 

animais por grupo.  

As células com alteraçõesforam observadas de acordo com a seguinte 

classificação: micronúcleos (MN), lobado (L), núcleo segmentado (S) e núcleo em 

forma de rim (K); considerando Carrasco et al. (1990), e modificado por Pacheco 

& Santos (1997). O resultado final para cada grupo foi expresso em porcentagem (%) 

de ANE, submetidos à soma de todas as lesões observadas (MN+L+S+K). 

Coleta de material botânico e preparação dos extratos 

O material botânico, galhos superiores com folhas e inflorescência de Piper 

aduncum L. Foram coletados na Fazenda experimental Universidade Federal do 

Amazonas, localizada na rodovia BR – 174, km 30 da estrada Manaus-Presidente 

Figueiredo (AM). Uma exsicata foi depositada no Herbário da Universidade Federal do 

Amazonas-HUAM.Sua matéria-prima foi desidratada em estufa com circulação de ar 

sob temperatura de 40ºC e, em seguida, submetido à extração com solventes 

orgânicos pelo processo de maceração a frio (NOSTRO et al., 2000). 

Os extratos foram reparados utilizando-se de 200 g de matéria-prima vegetal 

desidratada acondicionada em balão volumétrico e submersa com solventes em 

crescente polaridade, por período de 24 (vinte e quatro) horas e renovado a cada 24 

(vinte e quatro) horas, sendo este processo repetido até a saturação do resíduo, 

obtendo-se o extrato vegetal pretendido.Para obtenção dos extratos objeto de estudo 

foram utilizados o solventes etanol p.a(SILVA, 2005). 

Análise do potencial hemolítico 

O potencial hemolítico do extrato etanólico de Piper aduncum L. foi analisado 

pelo método de ensaio in vitro através do teste de hemólise dos eritrócitos em sague 

de peixe (Colossoma macropomum) com a finalidade de averiguar o potencial tóxico 

desse extrato vegetal. O ensaio da atividade hemolítica foi seguido através de 

adaptação do método descrito por Wall et al (1952), utilizando-se sangue de peixe 

fazendo desta pesquisa uma pioneira na análise de potencial hemolítico em peixes.  

Um indivíduo foi anestesiado com Eugenol 50 mg/L1 e o sangue fora 

devidamente coletado por punção da veia caudal utilizando seringas heparinizadas e 

cerca de 3 ml de sangue foram armazenados em tubos heparinizados.O extrato 
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vegetal selecionado para o teste de hemólise foi previamente tratado assepticamente 

e diluído em solução isotônica a 0,9% de NaCl  e uma concentração final de extrato in 

natura a 2,0 mg/mL.  

Com o extrato na concentração final de 2,0 mg/mL, foram preparadas diluições 

sucessivas em placa multipoços (com capacidade para 300µL/poço) utilizando-se 

solução de NaCl 0,9% como diluente, até a proporção de 1:8. Nas seguintes 

concentrações: 10; 5; 2,5; 1,25; 0,625; 0,3125; 0,15625 e 0,078125 mg/mL, realizadas 

em triplicatas. O sangue coletado foi centrifugado para a retirada do plasma, que foi 

lavado com água destilada por 3 vezes, para então retirar-se 300µL de eritrócitos, 

diluindo o mesmo em 11000µL de soro fisiológico para obtenção da solução de 

eritrócitos - SE.   

Para realização do teste hemolítico foi adicionado em cada poço da microplaca 

270 µL de SE + 30 µL do extrato na concentração 2,0 mg/mL. Após este procedimento 

a placa foi submetida a homogeneização em agitador por 1h e em seguida 

centrifugado por 10min. O potencial hemolítico qualitativo foi realizado pela tonalidade 

da cor vermelha no sobrenadante obtido após a centrifugação, comparando-se os 

resultados com os poços em triplicatas de TRITON versus controle positivo (+) e 

DMSO controle negativo (-). 

Análises parasitológicas e eficácia do tratamento 

Os intestinos foram colocados em uma placa de Petri e cobertos com água 

destilada. Em seguida, abertos com uma tesoura, lavados e agitados em água, 

deixando precipitar o sobrenadante e a análise detalhada do material depositado e do 

órgão foi realizada sob microscópio estereoscópio. Para contagem e identificação dos 

parasitos foram utilizadas as metodologias descritas por Thatcher (2006), Martins et al. 

(1999), Eiras et al., (2010) e Pavanelli, et al. (2008).   

Para as análises quantitativas dos parasitos serão calculados os índices 

parasitários como: prevalência; intensidade; intensidade média e abundância média 

(BUSH et al.,1997). A prevalência é calculada através do número de peixes 

parasitados, dividido pelo número de peixes examinados, multiplicado por 100 (dado 

expresso em porcentagem). A intensidade é descrita com numero mínimo e máximo 

de parasitas nos peixes.A intensidade média é calculada pelo número total de 

parasitos de um determinado exemplar dividido pelo número total de peixes 

parasitados na amostra (média do parasito por peixe). Abundância média é obtida pelo 
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número total de parasitos na amostra, dividido pelo número total de peixes 

(parasitados ou não). 

Para o cálculo de eficácia do extrato anti-helmíntico de Piper aduncumem 

relação ao grupo controle serão realizadospor meio da seguinte fórmula:  

% Eficácia = (média do grupo contr. – média do verm.) * 100 

média do grupo controle 

De acordo com o resultado da eficácia, os anti-helmínticos serão classificados 

(ZAJAC e CONBOY, 2006) como:  

 % Eficácia do vermífugo maior que 90%: medicação eficiente;  

 % Eficácia do vermífugo entre 80% e 90%: medicação com baixa eficiência;  

 % Eficácia do vermífugo inferior a 80%: medicação ineficiente. 

Análise estatística 

Os resultados obtidos foram expressos com média± erro padrão da média. Os 

resultados dos tratamentos foram obtidos mediante análise de variância  (ANOVA) 

One Way e constatada diferença estatística aplicando o Teste de Tukey, sendo ambas 

as análises realizadas a 5% de probabilidade.Os dados que não atenderam as 

premissas de normalidade foram comparados por estatística não paramétrica, teste de 

Kruskal-Wallis. 

 

5. RESULTADO FINAL 

Pesquisas são feitas constantemente envolvendo tratamentos terapêuticos, 

onde a hematologia e a bioquímica são indicadores comuns utilizados para investigar 

as condições fisiológicas dos peixes sob efeito do produto em sua fase teste (Schalch 

et al., 2009; Affonso et al., 2009; Tavares-Dias et al., 2011; Queiroz, 2012; Brasil, 

2013; Corral, 2014; Andrade-Porto, 2015). Estes indicadores metabólicos permitem 

reconhecermos alterações possivelmente geradas pela atuação da substância no 

organismo do animal que nesse instante tenta manter a homeostasia, uma função 

preexistente em desequilíbrio devido a presença de patógenos (Spinosa et al., 2006; 

Maddison et al., 2010). 

Atualmente estes procedimentos fazem parte da rotina dopesquisador para a 

obtençãodos devidos diagnósticos. A formulação das condições de funcionamento dos 
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diversos compositores das células do organismo é conhecida como homeostasia. Em 

conjunto, os órgãos do corpo contribuem para a homeostase através do sistema de 

transporte do sangue que percorre suas artérias, arteríolas, veias e capilares (Bozzini, 

2004; Garcia- Navarro, 2005). 

Terminada a fase experimental seguida de análises, pôde-se verificar 

alterações nas concentrações de hemoglobina que corresponderam a reduções nos 

grupos tanto no grupo submetido a P. aduncum quanto a mebendazol comparados ao 

controle nas duas aplicações (Figura 1A). Isso pode representar uma dificuldade de 

oxigenação em seu organismo uma vez que a hemoglobina é responsável pelo 

transporte de oxigênio no sangue.  

Já para o percentual de hematócrito foram observados aumentos após a 

segunda dosagem nos grupos tanto no grupo submetido a P. aduncum quanto a 

mebendazol comparados ao controle (Figura 1B). Para o número de células vermelhas 

circulantes (RBC) e concentração de glicose não foram verificadas alterações em 

todos os grupos experimentais (Figura 1C e 1D). 

Os resultados obtidos para hemoglobina e hematócrito indicam que estes 

produtos na dose utilizada de 100µl/kg interferem nos parâmetros hematológicos de 

tambaqui, e que, portanto, tanto o uso de P.aduncum quanto de mebendazol deve ser 

melhor estudados para avaliar a dosagem ideal que apresente a eficácia sobre os 

parasitas sem, no entanto afetar os hospedeiros. Ressalta-se que o mebendazol é um 

quimioterápico indicado e amplamente utilizado na piscicultura para o tratamento de 

nematódeos. 

 

 

 

A B 



18 
 

 

 

 

Figura 1. Hemoglobina, Hematócrito, Eritrócito (RBC) e Glicose de exemplares de tambaqui (Colossoma macropomum), 

do grupo controle (0 µl/mg) e dos grupos submetidos à dosagens de extrato de P. aduncum(100 µl/mg) e Mebendazol 

(100 µl/mg). Letras diferentes indicam diferenças significativas (p<0,05) entre os tratamentos. 

 

Com a aplicação do teste de anormalidades nucleares eritrocíticas (ANE) 

ouensaio do micronúcleo em células de peixes, hoje constam na literatura bons 

resultados do monitoramento no potencial genotóxico de diferentes substâncias 

químicas e de misturas complexas tanto sobre condições controladas em laboratório 

como vivenciadas no campo (Çavas & Ergene-Gozukara, 2005a). 

Há alguns anos estudos descreveram a presença de anormalidades nucleares, 

assim como o micronúcleo em células de peixes expostos a substâncias genotóxicas 

(Carrasco et al, 1990; Pacheco & Santos,1996) passando a serem utilizadas para 

complementar a contagem de micronúcleos em estudo de mutagenicidade (Çavas 

&Ergene-Gozukara, 2005b).Para Oliveira, et al 2009,  compostos genotóxicos alteram 

a estrutura química do DNA, podendo causar efeitos nocivos.  

Na bacia Amazônica, o teste do MN fora utilizado na avaliação mutagênica de 

altas concentrações de mercúrio encontradas no Rio Madeira, a partir de três espécies 

comercialmente importantes da região (Curimatã,Prochilodus nigricans;Pacu branco, 

Mylossoma duriventrise aTraíraHoplias malabaricus), que apresentaram ação 

genotóxica significativa ao serem comparadas ao controle negativo (área não poluída) 

utilizando-se peixes do Rio Solimões. A frequência de micronúcleos e de anomalias 

nucleares nas espécies não apresentaram diferenças sazonais entre os pontos 

amostrais. No entanto, os valores mais altos foram encontrados ao decorrer do verão 

(Porto et al., 2005). 

C D 



19 
 

Neste bioensaio, a frequência de ANE aumentou (p<0,05) nos animais 

submetidos à 2ª aplicação dos extratos de P. aduncum e mebendazol em comparação 

com o grupo controle (Figura 2.), indicando que o extrato de P. aduncum pode vir a 

causar genotoxicidade, assim como o mebendazol que é um produto já 

comercializado. A frequência de danos celulares registrada foi alta quando comparada 

a encontrada por Oliveira, 2010 ao submeter juvenis da espécie C. macropomum a 

diferentes concentrações de petróleo (1 e 3%) por 48 horas. 

A formação das anormalidades não está completamente compreendida e 

outros trabalhos tem indicado seu surgimento como resposta à exposição a agentes 

genotóxicos. Uma vez que a célula sofre uma anormalidade nuclear eritrocítica, não há 

reparo aos danos na mesma. Dessa forma, os processos metabólicos responsáveis 

pela biotransformação e a redução dos impactos causados por aditivos xenobióticos 

passam a desenvolver metabólitos intermediários cada vez mais fortes estando mais 

reativos e tóxicos que a própria composição herdada geneticamente (revisto por 

Schlenk et al., 2008).  

Os metabólitos formados podem ser responsáveis por efeitos genotóxicos 

quando começarem a reagir com moléculas biológicas, especialmente as moléculas 

de DNA afetando sua estrutura e integridade (Heath, 1995; Schlenk et al., 2008) tendo 

como consequência a morte celular, câncer e alterações na frequência genética - 

formadora da mutagenicidade (Michelmore & Chipman, 1998). Isto pode ser 

transmitido à prole ao longo do processo reprodutivo com alto potencial impactante 

naecologia da espécie exposta a determinado composto xenobiótico. 
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Figura 2. Anormalidades Nucleares Eritrocíticas (ANE) em células do sangue periférico de juvenis de tambaqui 

(Colossoma macropomum), do grupo controle (0 µl/mg) e dos grupos submetidos à dosagens de extrato de P. 

aduncum (100 µl/mg) e Mebendazol (100 µl/mg). Letras diferentes indicam diferenças significativas (p<0,05) entre os 

tratamentos. 

 

 

Com o resultado do teste de hemólise foi possível verificar o potencial 

hemolítico da substância em teste diretamente no sangue de peixe da espécie C. 

macropomumem uma concentração de 2% do extrato. O teste hemolítico pode ser 

determinado de duas formas: visualmente ou a partir de cálculos de absorbância.  

Visualmente podem-se classificar as concentrações que resultam em hemólise 

de eritrócitos e através dos cálculos de absorbância podem-se determinar uma 

concentração letal (CL50). Para este ensaio, os resultados do teste de hemólise foram 

obtidos visualmente, sendo negativo apenas para as concentrações mínimas (0,15625 

e 0,078125 mg/ml) quando comparadas ao TRITON X (controle +) que causa hemólise 

de eritrócitos e ao DMSO (controle -) que não causa hemólise de eritrócitos (Figura 3).  

Mudanças nos parâmetros hematológicos causadas pelo efeito de extratos 

vegetais têm sido descritas por diversos autores. Kavitha et al. (2011) observaram o 

efeito tóxico do extrato de Moringa olerifera, em Cyprinus carpio, onde os valores de 

RBC, Hb e Ht também diminuíram, provavelmente, devido a hemólise dos eritrócitos 

causada pelo extrato da planta. Porém, nesta pesquisa, apesar de o teste de hemólise 

ter sido positivopara a maioria das dosagens, verificamos dados contraditórios para 

estes mesmos parâmetros sanguíneos dos animais. 

As dosagens mínimas de 0,15625 e 0,078125 mg/ml nos provaram visualmente 

que não causam danos ou mesmo o rompimento das células vermelhas, atividades 

estas que resultam em hemorragias podendo vir a serem crônicas levando a morte 

dos peixes. Elas foram consideradas muito baixas para o combate aos helmintos em 

questão, masnos asseguram de não exercer aumento na taxa de mortalidade dos 

peixes tratados. 

A dosagem aplicadase encontra entre as de 0,3125 e 0,15625 mg/ml, onde 

uma delas apresentou ação hemolítica dos eritrócitos e outra não, como pode ser visto 

na (Figura 3). Mesmo indicando uma possível hemólise no resultado da análise, houve 

também grandes chances de que a dosagem aplicada via oral pudesse ter perdido 

parcialmente seu princípio ativo ao longo do trato digestório do animal, tornando-se 

menos abrasiva ao organismo. 
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Autores afirmam que a toxicidade de uma substância pode variar em função 

de: espécie de peixe, parâmetros físicos e químicos da água, metodologia, 

concentração e tempo de exposição, refletindo então em uma série de alterações 

anatomo-fisiológicas, comportamentais e o surgimento de sinais clínicos capazes de 

caracterizar uma potencial intoxicação (Costa et al., 2008; Schalch et al., 2009).  

Por isso, não foram observados traços hemorrágicos no estado clínico dos 

mesmos neste bioensaio, tornando assim essa dosagem sugerida ao uso. Mas apesar 

de não termos definido uma DL50 para o extrato de piper manuseado, na literatura 

constam registros de uma pesquisa feita por SOUSA et al. (2008), onde o valor da 

DL50 a partir de dados hematológicos e bioquímicos sugerem que o óleo essencial 

deP. aduncum apresenta baixa toxicidade em modelo animal. Para alguns 

pesquisadores etapas importantes ainda devem ser cumpridas e estudadas até que a 

produção e utilização dos produtos derivados de P. aduncum possam ser 

economicamente viáveis e seguros à nível comercial (EMBRAPA, 2006). 

 

 
 

Figura 3. Teste de hemólise de eritrócitos realizado em placa de multipoços com oito concentrações (10; 5; 2,5; 1,25; 

0,625; 0,3125; 0,15625 e 0,078125 mg/ml) de extrato de P. adumcum analisadas em triplicata comparadas com 

controle (-) e controle (+). 

 
 

 

Bioensaios com peixes permitem estudar alguns parâmetros como causa da 

mortalidade, mudanças no comportamento e danos teciduais ou celulares, podendo 

ajudar a predizer alguns efeitos de contaminantes em ecossistemas 

aquáticos(CARVALHO, 2009).Uma substância química ao ser aderida ao organismo 

pode ser responsávelpor diversas respostas fisiológicas, hematológicas e bioquímicas 

DMSO (controle -) 

TRITON X (controle +) 
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as quais podem se adaptar ou conduzir a toxicidade (BEGUM, 2004; BORGES, 2005, 

BORGES, 2007). Em geral, uma intoxicação aguda causa a mortalidade em massa 

dos peixes cultivados ou em ambiente natural (PIMPÃO, 2006). 

O órgão de maior importância no metabolismo de drogas é o fígado, devido as 

células do parênquima hepático terem evoluído ao longo do tempo, passando a 

remover substâncias recém absorvidas da corrente sanguínea para biotransformá-las 

e em seguida lançar os produtos da biotransformação na circulação que por fim,serão 

eliminadas do organismo (RODRIGUES, 2003; FLORIO, 2006).O fígado participa 

também do metabolismo de carboidratos, lipídeos e proteínas, assim como na 

desintoxicação e excreção de catabólitos e outras substâncias e na síntese dos fatores 

de coagulação(MONTANHA, 2012). 

Este órgão pode responder negativamente através de doenças hepáticas 

(hepatócitos lesionados e/ou colestase) como hipóxia, doenças metabólicas, 

intoxicação, inflamação, neoplasia, hiperplasia ou também uma disfunção 

hepáticaalterando níveis de enzimas bioquímicas e realizando mudanças 

comportamentais (MONTANHA, 2012). Enzimas séricas presentes no fígado 

aumentam sua atividade aproximadamente 12 horas após a lesão hepática e também 

pode aumentar durante a fase de recuperação da lesão hepática, quando há 

regeneração ativa de hepatócitos (THRALL et al., 2007). 

O índice hepatossomático desta pesquisadiminuiu apenas na 1ª dosagem, 

onde foram encontradas diferenças significativas para os dois tratamentos em relação 

ao grupo controle (Figura 4), sendo semelhante para P. aduncum e mebendazol. Essa 

diferença pode ter surgido devido alterações morfológicas caracterizadas por uma leve 

intoxicação que não é vista na 2ª dosagem. Dessa forma podemos entender que o 

metabolismo dos peixes adaptou-se aos extratos em administração. 
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Figura 4. Índice Hepatossomático (IHS) em tambaqui (Colossoma macropomum) do grupo controle (0 µl/mg) e dos 

grupos submetidos à dosagens de extrato deP. aduncum (100 µl/mg) e Mebendazol (100 µl/mg). Letras diferentes 

indicam diferenças significativas (p<0,05) entre os tratamentos. 

 

Os parasitas encontrados nas amostras do trato gastrointestinal dos peixes 

foram identificados como Neoechinorhynchus buttnerae do gênero Acanthocephala. 

Os indivíduos utilizados no experimento estavam com média de peso de 108,97 ± 

5,92g e comprimento padrão 15,30 ± 0,31cm, providos de uma carga parasitária de 

helmintos mediana aplicável ao experimento.  

Helmintos alojados no trato intestinal apresentam alto potencial de absorção 

dos nutrientes ocorrendo diretamente no epitélio de seu corpo comprometendo o 

ganho de peso dos animais presentes em determinado lote. Coimbra et. al, (2006) 

mostram que uma das vantagens de se fazer uso dos fitoterápicos é que eles 

possuem modos de ação diversificados, podendo conter diferentes princípios ativos 

com respostas positivas em diferentes espécies de parasitas, diminuindo o potencial 

de resistência dos mesmos.  

Thatcher (1981), analisando intestino de tambaquis jovensprovenientes de 

Manaus, parasitados por Neoechinorhynchus buttnerae, verificou que a presença dos 

helmintos causa oclusão no trato digestivo impedindo a absorção de nutrientes. Para 

Eiras (1994), a introdução da probóscide dos acanthocephalas na parede intestinal do 

hospedeiro é o principal problema ocasionado em sua presença podendo ser 

superficial, profunda ou ultra passante provocando lesões graves. O que caracteriza a 

dificuldade dos animais utilizados no experimento em obter o peso adequado de 

acordo com seu tamanho e tempo de cultivo.  
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A prevalência de helmintos apresentou redução conforme a administração das 

dosagens em relação aos peixes que não receberam tratamento. O mesmo pôde ser 

observado na intensidade média e abundância média(Tabela 1), comprovando que o 

número de parasitas é reduzido significativamente tanto com uso de extrato de P. 

aduncum quanto com o mebendazol (controle +).Nota-se então, que os peixes 

tratados com extrato de P. aduncum tiveram um nível parasitário maior do que os 

tratados com mebendazol. Este resultado poderia ser melhorado se houvesse uma 3ª 

dosagem, já que o extrato de P. aduncum na concentração fornecida foi de baixa 

toxicidade, conforme resultados das análises complementares. 

 

Tabela 1. Índices parasitários de acanthocephalas (Neoechinorhynchus buttnerae)do grupo controle (0 µl/mg) e dos 

grupos submetidos à dosagens de extrato deP. aduncum (100 µl/mg) e Mebendazol (100 µl/mg) em alevinos de 

tambaqui (Colossoma macropomum). 

Dosagem 
(100µL/kg) 

Tratamentos Prev.(%) Intensidade 
Intensidade 

Média 
Abundância 

Média 

1ª 

Controle 100 1 - 91 11,11 11,11 

Piper 100* 9 - 65* 1,97* 1,97* 

Mebendazol 93,33* 0 - 74* 1,48* 1,38* 

2ª 

Controle 100 1 - 91 11,11 11,11 

Piper 47* 0 - 38* 0,93* 0,46* 

Mebendazol 60* 0 - 22* 0,48* 0,29* 

 

Os cálculos de eficácia realizados baseado no protocolo MERCOSUL, 2004 

sugerem que na 2ª dosagem o extrato administrado apresenta resultado adequado e 

caráter de ação anti-helmíntica, quando comparado a outro que já consta nas 

prateleiras de mercado (Tabela 2). Provando assim, que o uso do extrato de P. 

aduncum tem excelente resultado ao ser comparado com o resultado de eficácia dos 

indivíduos do grupo controle. 

Na literatura, outros estudos também indicam o extrato de P. aduncum como 

satisfatório em áreas de produção diferenciadas. Como por exemplo, na suinocultura, 

atuou no controle de Mycobacterium avium – intracellulare, bactéria responsável pela 

linfadenite suína. Também surgiu como satisfatória na bovinocultura, atuando no 

controle de 8 cepas de Staphylococcus aureusisolados de amostra do leite bovino 

coletado de vacas portadoras de mastite bovina subclínica (EMBRAPA, 2006). 
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E por fim, na piscicultura, com a espécieArapaima gigas mostrando que banhos 

terapêuticos com as concentrações de 80, 100 e 120 ml/L do extrato aquoso de P. 

aduncum promoveram 100% de mortalidade de monogenéticos presentes nas 

brânquias. Esses resultados foram obtidos após duas horas de exposição a 100 e 120 

ml/L enquanto, o uso de 80 ml/L foi eficaz após três horas (Queiroz, 2012).  

Os problemas com infestação parasitária ocorrem normalmente por não haver 

avaliação prévia das condições de saúde dos peixes ao serem adquiridos de 

pisciculturas berçário ou mesmo por não submetê-los ao período de quarentena. Em 

alguns casos os problemas parasitológicos podem ser de falha técnica, onde os 

tanques encontram-se interligados entre si comprometendo a todos. 

 

Tabela 2. Resultado de eficácia das dosagens do extrato de P. aduncum e Mebendazol comparados com o grupo 

controle, administradas em alevinos de tambaqui (Colossoma macropomum) para combater de 

acanthocephalas(Neoechinorhynchus buttnerae). 

Dosagem 
(100µL/kg) 

Eficácia (%) 
Controle 

Eficácia (%) 
Piper 

Eficácia (%) 
Mebendazol 

1ª 0 11,4 38,0 

2ª 0 80,5* 87,0* 

 

 

 

6. CONCLUSÃO 

  

De acordo com as análises que se sucederam, conclui-se que o extrato de Piper 

aduncum atuou de forma satisfatória como anti-helmíntico para a espécie 

Neoechinorhynchus buttnerae. No entanto, são necessários mais estudos para avaliar 

a dose ideal que não cause efeitos sobre os hospedeiros assim, como para avaliar a 

inclusão deste composto na ração. 
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