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Introdução

Com a intensificação da aquicultura, diversos manejos como

alimentação inadequada e altas densidades podem causar

problemas com enfermidades resultando em surtos de

mortalidade dos peixes. Como alternativa ao uso convencional

dos quimioterápicos, alternativas ecologicamente corretas como

os fitoterápicos vem sendo cada vez mais usadas devido a suas

propriedades terapêuticas. Neste cenário, a aroeira vermelha

(Schinus terebinthifolius) destaca-se por seu potencial

antimicrobiano, contudo ainda não se tem relatos de seus efeitos

contra o parasita Ichthyophthirius multifiliis. Assim, no presente

estudo foram avaliados os efeitos do extrato etanólico de Aroeira

(EEA) no protozoário I. multifiliis.

O ensaio foi realizado em delineamento inteiramente

casualizado (DIC) constituído de 5 concentrações do EEA (1,

5, 10, 15 e 20 mg/L), um controle e três repetições, contendo

20 trofontes por repetição.
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Coletas na Embrapa 

Período seco de 2019

Lavadas 

com água destilada

Secas em estufa a 60 ºC

Trituradas em moinho 

de facas

25g (mesh 32) - 1L 

de álcool PA - 1h

35 kHz - 600W

Filtrado e 

armazenado a 4 °C

Como resultado, o EEA a partir da concentração de 1 mg/L

causando 95% de mortalidade através da ruptura da parede do

citoplasma do protozoário, sendo confirmada a sua inviabilidade

através da coloração vermelha. Essa maior atividade

antiparasitária pode ser explicada pela presença de substâncias

fenólicas (flavonoides e polifenóis) encontradas nesta planta,

sendo aproximadamente 40% de sua composição de substâncias

como ácido caféico, ácido p-cumárico, ácido sirígico, ácido

gálico e terpenos (Ramirez, 2016).

Sendo assim, o EEA é eficiente in vitro contra o I. multifiliis

a partir da aplicação de 1mg/L.

Os sinais clínicos do protozoário (movimentação e divisão

celular) foram avaliados a cada hora (durante quatro horas) e

posteriormente foi observado a viabilidade dos protozoários.

Para análise de viabilidade, coletou-se 10 protozoários

(trofontes) de cada repetição e colocados em placas de Kline,

contendo 200 µL de água destilada. Em seguida, usou-se as

sondas fluorescentes SYBR-14 e iodeto de propídio (IP), para

avaliar os trofontes em microscópio de epifluorescência (Nikon

Eclipse 50i) demonstrando fluorescência verde para os

protozoários viáveis (vivos) e vermelho para protozoários

inviáveis (mortos ou danificados).
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