
Aqui você pode inserir qualquer informação

A nefrocalcinose é uma patologia caracterizada por

deposição de sais de cálcio no lúmen dos túbulos

renais. Ocorre na aquicultura intensiva marinha e de

água doce, (ROBERTS, 2012).

Fatores predisponentes: exposição prolongada a

altos níveis de CO2 na água (> 10-20mg/L) e

aspectos nutricionais como a deficiência de

Magnésio ou excesso de Selênio, (NOGA, 2010).
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Na avaliação macroscópica foram observadas

opacidade e úlcera de córnea (100% dos peixes),

hemorragia petequial ventro cranial ao opérculo e

cranial à nadadeira pélvica (20%), área

esbranquiçada na pele na base da nadadeira dorsal

e erosão de nadadeiras dorsal e caudal (10%).

(Figuras 3A e 3B).

O resultado parasitológico foi negativo e não foram

encontradas alterações macroscópicas significativas

em órgãos internos.

A histopatologia evidenciou nefrocalcinose

leve/moderada em 90% dos peixes (Figura 3C)

O PCR foi negativo pra Streptococcus agalactiae.

Figura 2. Principais sinais clínicos

observados após 24h do manejo.

• Opacidade de córnea

• Úlcera de córnea

• Enucleação

• Exoftalmia

• Endoftalmia

• Pele com áreas esbranquiçadas

Juvenis de tilápia do Nilo (n=4800, 45 dias de idade)

submetidos a quarentena (Figura 1), foram

alimentados, durante 30 dias, com ração comercial,

suplementada com probiótico, 2 vezes ao dia, até a

saciedade aparente.

Figura 3. Necrópsia e histopatologia. A) Globo ocular direito com ceratite

ulcerativa. B) Hemorragia petequial ventro cranialmente ao opérculo esquerdo e

erosão de nadadeiras dorsal e caudal. C) RIM-H&E. Depósito de cristal de cálcio no

lúmen tubular ( ).

O achado de nefrocalcinose nos faz considerar uma

possibilidade etiológica não infecciosa.

Investigações futuras precisam avaliar quais fatores

predisponentes estariam colaborando para o

surgimento da patologia e se teriam potencial para

induzir a mortalidade pós-manejo dentro de um

laboratório de pesquisa científica.
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Figura 1. Aquisição de juvenis de tilápia do Nilo, para experimentação no LAPAD/UFSC.

A) Transporte realizado em transfish, após exame parasitológico e bacteriológico na

piscicultura de origem. B) Tanques de quarentena 1 peixe/L, (6 unidades de 800L cada),

conectados a um sistema de recirculação de água, com filtros mecânico e biológico. Os

parâmetros de qualidade de água estiveram dentro do conforto da espécie, com a

salinidade mantida 1 ppm.

Após 24h da realização de biometria, para inicio de

experimento, os animais começaram a apresentar

sinais de doença (Figura 2) e surto de mortalidade

(total acumulado 10%).

Exames complementares (10 animais): necrópsia,

parasitologia de muco e brânquias, histopatologia e PCR

(reação em cadeia da polimerase) de fígado, baço e rins
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