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Resumo: O cultivo de organismos aquáticos para fins ornamentais é bastante apreciado,  pois 

representa um mercado consolidado no mundo. Aliado a isso, estudos avaliando possíveis 

alterações teciduais são importantes, pois permitem monitorar e auxiliar no diagnóstico precoce 

de patologias, contribuindo para o entendimento de suas possíveis relações com o 

comportamento e bem estar animal. Logo, o objetivo deste trabalho foi verificar possíveis 

patologias no fígado e baço de peixes ornamentais, oriundos de três pisciculturas, localizadas 

nos municípios de Biguaçu, Timbó e Araquari, SC, destinados para mercado varejo de 

aquariofilia. Para isso, espécimes de plati wagtail Xiphophorus maculatus (4,17±0,29cm, 

1,14±0,77g, n= 16) e espada Sangue X. helleri (6,87±0,15cm, 4,09±0,27g, n= 5) foram 

capturadas em Biguaçu; plati azul X. maculatus (4,4±1,58cm, 0,26±0,17g, n= 15), plati aurora 

X. maculatus (4,4±1,63 cm, 0,07±0,05g, n= 7), plati hawai X. maculatus 4,93±0,01cm, 

1,35±0,02g, n=7), espada sangue X. helleri (3,12±0,07cm, 0,49±0,07g, n=9), matogrosso 

Hyphessobrycon eques (4,4±1,33cm, 0,22±0,06g, n= 7), paulistinha Danio rerio (3,57±0,08cm, 

0,74±0,03g, n= 7), tetra Rosa Gymnocorymbus ternetzi (6,20±0,08cm, 4,43±0,27g, n= 12), tetra 

Negro G. ternetzi (5,1±2,0cm, 2,03±0,55g, n=2) e barbo gema Puntius sachsii (6,20±0,08cm, 

4,43±0,27g, n=9) em Timbó e, carpa colorida Cyprinus carpio (7,3±0,29 cm, 5,33±0,77 g, n= 

33) em Araquari, totalizando 130 espécimes. Os peixes foram anestesiados com eugenol (75 

mg L-1), eutanasiados por comoção cerebral, para posterior retirada de fragmentos de fígado e 

baço, e fixados em formalina tamponada 10%. Os tecidos foram desidratados gradualmente em 

soluções de álcool (70, 80, 95 e 100%), clarificadas em xilol e inclusas em parafina. Com 

auxílio de micrótomo, foram confeccionados cortes de 5 μm das amostras e posteriormente 

coradas com hematoxilina de Harrys e eosina (HE). As lâminas permanentes foram montadas 

com Entellan® e analisados sob microscópio óptico (DIC) (ZEISS, Axio Imager A.2, Gottingen, 

Germany). As alterações hepáticas como congestão dos sinusóides e nos vasos, centros de 

melanomacrófagos, infiltrado inflamatório linfoeosinofilico, necrose focal, esteatose hepática 

e de baço como centros de melanomacrófagos, melanomacrófagos livres, infiltrado 

linfoeosinofilico e necrose focal foram avaliadas de forma semiquantitativa. De posse dos dados, 

foram verificadas as normalidade e homogeneidade das variâncias, sendo aplicado o teste exato 

de Fisher no Statistica 7.0, com significância de p<0,05. Todos os animais apresentaram 

alterações histológicas, porém sem diferenças estatísticas significativas. Contudo, apesar de ter 

sido observado necrose focal, lesão severa e irreversível, as patologias apresentaram baixa 

prevalência e foram pontualmente localizadas, sem comprometimento da função dos órgãos.  
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