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As brânquias se caracterizam por ser o principal órgão de respiração em peixes. Os anestésicos naturais se apresentam como
alternativas promissoras aos anestésicos sintéticos. Contudo, relacionar produtos naturais a segurança e menor toxicidade nem
sempre é verdadeiro. Estudos apontam alterações severas e danos irreversíveis causadas por diferentes óleos essenciais em peixes.
Objetivou-se avaliar a histomorfometria de brânquias de pacu, Piaractus mesopotamicus, submetidos a anestesia.

Material e métodos

Resultados e conclusão
Foram observadas alterações em grau leve de deslocamento do epitélio,
congestão lamelar e dobras extremidades distais em peixes expostos ao
etanol. Em peixes anestesiados com eugenol foi observado descolamento do
epitélio justalamelar, hiperplasia interlamelar, mast cell em grau moderado.
Aneurisma, congestão lamelar, congestão e dilatação da veia central,
telangiectasia, hiperplasia de células caliciformes e infiltrado eosinofílico foi
observado em grau leve. Em peixes anestesiados com o óleo essencial de
Ocimum basilicum, foi observado epitélio lamelar ondulado em grau
moderado e dilatação do seio venoso, fusão da lamela secundaria e
telangiectasia em grau leve. A altura total da lamela foi maior (P<0,05) nos
peixes anestesiados com eugenol em relação ao grupo controle; a altura
potencialmente funcional da lamela não diferiu(P>0,05) em nenhum dos
tratamentos; a espessura do epitélio do filamento foi menor (P<0,05) nos
peixes do tratamento etanol em relação aos demais tratamentos, espessura
do epitélio da lamela foi maior (P<0,05) em peixes anestesiados com óleo
essencial de O. basilicum; a distância entre lamelas foi menor (P<0,05) em
peixes do grupo eugenol em relação a peixes do grupo controle e etanol. A
largura da lamela foi maior (P<0,05) em peixes do grupo O. basilicum seguida
por peixes anestesiados com eugenol.

Portanto, o composto eugenol e óleo essencial de O.
basilicum quando utilizados como anestésicos são
capazes de desencadear efeitos marcantes sobre os
parâmetros histomorfométricos de brânquias de
pacu P. mesopotamicus.

Banho de imersão em 
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essencial de Ocimum
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eugenol 300 μl L-1
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Sacrificados para remoção do 

tecido branquial

10 minutos

Processamento histológico padrão

Para avaliação histomorfometrica procedeu-se a leitura das lâminas e captura de imagens, em 20 campos não contínuos, para as
seguintes mensurações: altura total e da região potencialmente funcional da lamela; espessura do epitélio do filamento e epitélio da
lamela; largura da lamela e a distância interlamelar. Os dados foram avaliados pela análise de variância (one-way ANOVA) seguida
do teste de Tukey (P <0,05).


