
Figura 2: Granulo-

ma parasitário loca-

lizado na muscu-

latura intercostal.

Observe a presença

de melanomacrófa-

gos. HE, 20X.

Barra: 50 mm.

A doença dos pontos pretos ou “black spot

disease” se caracteriza por melanomacrófagos

ao redor de cistos de metacercárias de trema-

tódeos digenéticos, cujo ciclo de vida é

complexo (WOOTTEN, 2012). Doenças de

ocorrência natural em peixes ornamentais

brasileiros são pouco relatadas e seus

impactos em conservação e econômicos não

são conhecidos.
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Introdução

O estudo foi prospectivo e observacional

em ictiopatologia. Um lote com 50 peixes

oriundos de vida livre, ambos sexos,

idades variadas, alocados em aquário de

156L, há mais de 30 dias, em condições

estáveis, apresentaram lesões cutâneas. Foi

realizada eutanásia de dois tetras (4%) para

coleta de material e diagnóstico.
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O diagnóstico da doença dos pontos

pretos foi descrito pela primeira vez em

tetras seis linhas naturalmente infectados

e as alterações anatomopatológicas ca-

racterizaram que estes peixes participam

do ciclo reprodutivo de trematódeos di-

genéticos.
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Figura 4: Corte de trematódeo intracelomático

circundado por macrófagos. HE, 10x. Barra: 100 mm.

Na macro, as lesões cutâneas eram nodula-

res, medindo entre 3,2 - 3,8 mm de diâme-

tro e disseminadas pelo corpo (Fig. 1) e

microscopicamente, os granulomas parasitári-

os foram vistos na musculatura (Fig. 2) em

tecidos moles próximo às brânquias (Fig. 3),

no subcutâneo e intracelomático (Fig. 4), com

a observação de cortes de metacercárias no

centro deles ou trematódeos livres.

Figura 3: Corte transversal de metacercária digenética no

centro de granuloma. HE, 40x. Barra: 25 mm.

Figura 1: Macroscopia de

um Hyphessobrycon he-

xastichos afetado pela do-

ença dos pontos pretos

(cabeças de setas).


