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RESUMO: Com o presente trabalho objetivou-se avaliar as respostas bioquímicas e hematológicas 
de adultos de acará severo (Heros severus) anestesiados com o eugenol. Foram utilizados 60 peixes 
com peso e comprimento médio de 25,2 ± 0,86g e 8,2 ± 0,12cm, respectivamente. Os peixes foram 
dispostos de maneira individual em 60 aquários de 60L contendo 45L de água. Utilizou-se 
delineamento inteiramente casualizado, em esquema fatorial 3 x 4, com cinco repetições, sendo 
cada peixe uma unidade experimental. Coletou-se sangue dos peixes submetidos a três diferentes 
procedimentos: anestesiado (peixes expostos a 75 mg L-1 de eugenol durante 133s); anestesia 
simulada (peixes expostos a água sem presença do anestésico) e controle (peixes que permaneceram 
nos aquários). Para cada procedimento foram realizadas quatro amostragens de sangue em 
diferentes tempos: 0 (imediatamente após o procedimento), 6, 12 e 24h. A exposição de adultos de 
acará severo aos deferentes protocolos foi suficiente para causar alterações nos valores das 
seguintes variáveis: hematócrito, proteína total, hemoglobina, número de eritrócitos, volume 
corpuscular médio, hemoglobina corpuscular média, concentração de hemoglobina corpuscular 
média, triglicerídeos e colesterol. Os resultados obtidos mostram que, a concentração e o tempo de 
exposição testados foram suficientes para causar alterações nas variáveis analisadas, desencadeando 
respostas bioquímicas características do estresse. 
Palavras-chave: ciclídeo amazônico, piscicultura, estresse, anestesia. 
 
ABSTRACT: With the work aimed to evaluate the hematological and physiological responses of 
banded cichlid adults anesthetized with eugenol. To perform the assay was used a total of 60 fish 
with na average weight and lenght of 25.2 ± 0.86 g and 8.2 ± 0.12 cm, respectively. The fish were 
placed individually in 60 aquariums of 60 L containing 45 L of water. To carry out the work was 
used a completely randomized design in a factorial 3 x 4 with five repetitions, and the fish was the 
experimental unit. Was collected the blood of fish subjected to three diferentes protocols procedures 
anaesthetized (fish exposed to 75 mg L-1 of eugenol during 133 s); simulated anesthesia and control. 
For each procedure, there were four blood samplings at different times: 0 (immediately after 
procedure), 6, 12 and 24 h. The banded cichlid adult exposure to anesthesia with eugenol in the 
ideal concentration of 75 mg L-1 by 133 seconds was enough to cause changes in the values of 
variables, hematocrit, total protein, hemoglobin, red blood cell count, mean corpuscular volume, 
mean corpuscular hemoglobin, mean corpuscular hemoglobin concentration, triglycerides and 
cholesterol. The results show that the concentration and time of exposure were tested enough to 
cause changes in the variables analyzed, triggering physiological responses characteristics of stress. 
Key words: amazon cichlid, pisciculture, stress, anaesthesia. 
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1- INTRODUÇÃO 

 
O uso de agentes anestésicos é uma prática comum na aquicultura moderna. Desta forma, é 

indiscutível a necessidade da utilização dessas substâncias, uma vez que elas permitem a realização 
de atividades de rotina com muito mais facilidade, evitando injúrias físicas ao peixe, além de mais 
conforto e segurança aos manipuladores (RUANE et al., 2002; ACERETE et al., 2004; MYLONAS 
et al., 2005). 

No entanto, alguns aspectos devem ser observados quanto ao uso de anestésicos, como 
possíveis efeitos adversos ao uso da substância, como por exemplo, se o mesmo apresenta algum 
tipo de toxicidade ao manipulador, ao meio ambiente e ao peixe e se a respectiva concentração é 
suficiente para indução do peixe ao estágio de anestesia desejado na fase de vida do animal. É 
importante também levar em consideração as possíveis alterações nos parâmetros de qualidade de 
água, como depleção nos valores de oxigênio dissolvido; a viabilidade econômica da utilização do 
anestésico e suas respectivas implicações legais. Além disso, a literatura recomenda que uma 
substância, para ser considerada um bom anestésico para peixes, deve ser eficiente em concentração 
muito inferior à considerada letal, induzindo os peixes ao estágio de anestesia profunda e 
recuperação anestésica dentro dos intervalos de 180 e 300 segundos, respectivamente (KENNE et 
al.,1998). 

Atualmente, muitos produtos químicos são utilizados como anestésicos para peixes, entre 
eles, os mais comuns são a tricaína metanosulfato (MS-222), a quinaldina e o eugenol (VELISEK et 
al., 2009). O eugenol (metoxifenol 4-alil-2), que tem seu princípio ativo encontrado no óleo de 
cravo, destaca-se dentre os demais por ser um produto natural, derivado do caule, folhas e flores da 
árvore Eugenia caryophyllata, podendo compreender de 70 a 90% em peso do óleo de cravo. Entre 
as várias vantagens do uso do eugenol, destaca-se o fato do composto ser facilmente adquirido no 
mercado, apresentar baixo custo, além de ser seguro para o meio ambiente e o manipulador 
(ROUBACH et al., 2005). 

Dentre o grande número de espécies amazônicas com potencial para a aquariofilia, destaca-se 
o acará severo. Segundo a descrição feita por Heckel em 1840, a espécie pertence ao reino 
Animália, filo Chordata, classe Actinipterygii, ordem Perciformes, família Cichlidae, gênero Heros 
e espécie Heros severus. A espécie é encontrada em toda a Amazônia (Brasil), na Guiana, na Bacia 
do Orinoco da Venezuela, e na bacia do Tocantins no leste do Brasil (KULLANDER, 1986). 
Quando vistos de frente, os indivíduos dessa espécie são fortemente comprimidos lateralmente e 
olhos são relativamente grandes na lateral da cabeça. Os juvenis apresentam oito bandas negras 
verticais claramente definidas ao longo do corpo. Quando adultos, após atingirem a maturidade 
sexual, ocorre uma variação na intensidade da cor. Os machos são mais coloridos, com nadadeiras 
em tons de vermelho e laranja, assim como a presença de coloração vermelho em mosaico pelo seu 
corpo. 

Embora seja recomendada a utilização de anestésicos para o manejo de peixes, recentes 
estudos vêm demonstrando alterações bioquímicas e hematológicas, mesmo após os indivíduos 
alcançarem o estágio de anestesia profunda (LEPIC et al., 2014; PÁDUA et al., 2013; HASEINI et 
al., 2010). Desta forma, com o presente estudo objetivou-se avaliar as respostas bioquímicas e 
hematológicas de adultos de acará severo anestesiados com eugenol.  

 
2- MATERIAL E MÉTODOS 
 

Sessenta H. severus adultos foram utilizados para avaliar as respostas bioquímicas e 
hematológicas da anestesia com eugenol. O peso e comprimento médios dos peixes foram de 25,2 ± 
0,86 g e 8,2 ± 0,12 cm, respectivamente. Por um período de 15 dias, os peixes foram mantidos 
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individualmente em aquários de 60L contendo 45L de água, com aeração constante e fotoperíodo de 
12 h de luz e 12 h de escuro. Durante este período os peixes foram alimentados duas vezes por dia 
até a saciedade com ração comercial (40% de proteína bruta). A cada três dias, logo após a última 
alimentação, 30% da água do aquário era renovada para preservar a qualidade física, química e 
biológica da água. Antes do início do experimento, os peixes foram mantidos em jejum por 24 
horas. 

O intervalo de tempo utilizado para a indução foi determinado em experimento realizado 
anteriormente. Para o presente estudo, foi utilizado delineamento inteiramente casualizado, em 
esquema fatorial 3 x 4, com cinco repetições. Os peixes foram submetidos a três diferentes 
protocolos: (1) anestesiados (peixes expostos a 75 mg L-1 de eugenol por 133 s); (2) simulação 
anestésica (peixe submetido a simulação do banho anestésico, contendo apenas água e sem adição 
de anestésico, por 133 s); e (3) controle (peixes mantidos no aquário sem manuseio ou exposição à 
anestesia). Para cada procedimento, amostras de sangue de cinco peixes foram coletadas em 
momentos diferentes: 0 (imediatamente após o procedimento); 6; 12 e 24 h após cada protocolo. 

Nos procedimentos de anestesia e a simulação anestésica, os peixes foram manipulados 
individualmente em aquários teste de 20L, com 5L de água e 75 mg L-1 de eugenol ou aquários 
livres de eugenol, respectivamente. 

Posteriormente, amostras de sangue foram coletadas de todos os peixes (controle, simulação 
anestésica e anestesia) nos respectivos tempos de amostragem (0, 6, 12 e 24 h) para análises 
hematológicas e bioquímicas. A coleta do sangue foi realizada por punção dos vasos caudais usando 
seringas de 1 mL humedecidas com EDTA 10%. As amostras foram transferidas para microtubos 
de 1,5 mL marcados e refrigeradas para análises subsequentes de glicose, hematócrito, proteína 
total, hemoglobina, contagem de eritrócitos, volume corpuscular médio, hemoglobina corpuscular 
média e hemoglobina corpuscular média. 

Uma alíquota de sangue de 10μL foi usada em um glicosímetro digital (modelo Acon® On 
Call Plus) para determinar a glicemia (mg dL-1). O hematócrito (%) foi determinado pelo método de 
micro-hematócrito por centrifugação da amostra a 12.000 rpm por 5 min. Com o plasma obtido por 
centrifugação dos microcapilares, a proteína plasmática total (gdL-1) foi determinada por meio de 
um refratômetro (Quimis®). A hemoglobina total (gdL-1) foi determinada utilizando 
espectrofotômetro (Bioespectra® modelo SP22), em leitura de comprimento de onda de 540 nm, 
utilizando o reagente de Drabkin, pelo método da cianometa- hemoglobina. A contagem de 
eritrócitos (número de eritrócitos por μL de sangue) foi realizada em uma câmara de Neubauer com 
um aumento de 100x. 

Usando os resultados de hemoglobina, eritrócito total e hematócrito, os seguintes índices 
hematimétricos absolutos foram calculados: volume corpuscular médio (volume corpuscular médio 
[fL] = hematócrito x 10 / contagem de eritrócitos; hemoglobina corpuscular média (hemoglobina 
corpuscular média [µg] = hemoglobina x 10) contagem de eritrócitos) e concentração de 
hemoglobina corpuscular média (concentração de hemoglobina corpuscular média [g / dL] = 
hemoglobina x 100 / hematócrito). 

O restante da amostra de sangue coletada foi centrifugada a 5.000 rpm por 15 min e o plasma 
foi coletado e armazenado a -20 ° C. Posteriormente, foram realizadas análises para determinar as 
concentrações de colesterol e triglicérides, ambas realizadas por testes colorimétricos (Laboclin®) e 
com um espectrofotômetro (Bioespectra® modelo SP22), lido em um comprimento de onda de 510 
nm. 

Ao termino do experimento os dados foram tabulados e as variáveis foram analisadas pelo 
teste ANOVA two-way e pelo teste de Tukey (P <0,05), sendo o procedimento e o tempos de 
amostragem considerados como fatores. As análises estatísticas foram realizadas no programa 
Sisvar (Versão 5.6). 
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3- RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Não houve influência significativa (P> 0,05) dos procedimentos (anestesia, simulação 

anestésica e controle) e dos tempos de coleta nos níveis glicêmicos e no hematócrito de H. severus. 
O aumento do hematócrito tem sido descrito como um indicador de estresse em peixes 
(SNEDDON, 2012), pois durante períodos de estresse, a liberação de catecolaminas estimula o baço 
a produzir eritrócitos, que são liberados na corrente sanguínea e resultam em aumento do 
hematócrito. No entanto, no presente estudo, nem os procedimentos anestésicos, nem os tempos de 
amostragem, foram capazes de modificar significativamente os níveis de hematócrito. 

Da mesma forma, a glicose é reconhecida como um bom indicador de estresse em peixes 
(IWAMA et al., 2004; INOUE et al., 2011; PANKHURST, 2011), no presente estudo, os níveis de 
glicose após a anestesia não diferiram estatisticamente dos protocolos controle e simulação 
anestésica, demonstrando que a concentração (75 mg L-1) e o tempo de exposição (133 segundos) 
utilizados foi eficiente em manter os níveis normais de glicose. 

Houve interação significativa (P <0,05) entre os procedimentos e os tempos de amostragem 
para proteína total, hemoglobina, número de eritrócitos (RBC), volume corpuscular médio (VCM), 
hemoglobina corpuscular média (HCM), concentração de hemoglobina corpuscular média 
(CHCM), triglicerídeos e colesterol (Figura 1).  

Não foi verificada associação entre os procedimentos avaliados e os tempos de coleta de 6, 12 
e 24h para a proteína total (Figura 1). Por outro lado, os diferentes procedimentos influenciaram 
significativamente os valores de proteína total no tempo 0 h, sendo que os peixes submetidos ao 
procedimento de simulação anestésica apresentaram o maior valor médio. Esse aumento demonstra 
que a simulação anestésica provavelmente causou maior estresse para H. severus em comparação 
aos peixes expostos aos demais procedimentos. Os valores de proteína total são alterados 
principalmente por mudanças no volume plasmático, o aumento pode ser causado por mudança de 
fluido do plasma para o compartimento intracelular e a redução pode ser causada pela hidratação do 
plasma (MELO et al., 2009). A saída de fluidos do plasma é causada por um desequilíbrio osmótico 
entre os compartimentos extracelular e intracelular, e qualquer estresse que induza tal desequilíbrio 
pode levar a aumento nos níveis de proteína plasmática (MCDONALD e MILLIGAN, 1992). 

Para os peixes submetidos à anestesia, o valor médio da hemoglobina foi menor no tempo 0 h 
em relação aos demais tempos de amostragem, mas não foram observadas diferenças significativas 
entre os tempos de amostragem. A hemoglobina foi significativamente influenciada pelos 
procedimentos avaliados (Figura 1), aumentando nos tempos de 6, 12 e 24 horas após a anestesia. 
Semelhante aos resultados observados, juvenis de tilápias O. niloticus anestesiados com óleo de 
cravo apresentaram maiores valores de hemoglobina 6 h após a anestesia (SIMÕES et al., 2012). Os 
procedimentos afetaram significativamente os níveis de hemoglobina, especialmente a simulação 
anestésica, que provocou os níveis mais altos de hemoglobina. O aumento da hemoglobina sugere a 
ocorrência de hemoconcentração em resposta ao estímulo estressante causado pelo procedimento. 
Assim, o aumento desta variável sugere maior capacidade do sangue em transportar oxigênio na 
tentativa de suprir o aumento da demanda de energia. 

Para a amostra de sangue coletada 12 horas após os procedimentos, o número de eritrócitos foi 
maior nos peixes submetidos ao procedimento de simulação anestésica. Para o tempo de 
amostragem de 24 h, os peixes anestesiados tiveram maior número de eritrócitos médio. As 
diferenças em relação ao tempo de amostragem ocorreram apenas para peixes sob simulação 
anestésica (Figura 1). A simulação anestésica em adultos resultou em aumento do número de 
eritrócitos 12 horas após o procedimento. O aumento do número de eritrócitos está associado à 
presença de catecolaminas liberadas durante as respostas primárias ao estresse. Esses hormônios 
promovem a contração esplênica, aumentando a liberação de eritrócitos para a corrente sanguínea 
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(MARIANO et al., 2009). Alterações no número de eritrócitos após condição estressante pode 
causar hemoconcentração ou hemodiluição através de mecanismos osmorregulatórios (HOUSTON 
et al, 1996). Foi observada diminuição no número de eritrócitos em até 24 horas após o 
procedimento de simulação anestésica, caracterizando uma possível hemodiluição como observado 
em outros estudos (NUSSEY et al., 2015).  

Os procedimentos avaliados influenciaram o VCM apenas nos tempos de amostragem de 12 e 
24 h. O tempo de amostragem influenciou apenas os peixes submetidos à simulação anestésica. O 
valor do VCM foi maior nas amostras de sangue coletadas após 24 h (Figura 1). O procedimento de 
simulação anestésica parece ter causado estresse aos peixes. Houve aumento do VCM 24 h após o 
procedimento. Essa elevação provavelmente está relacionada à maior permeabilidade da membrana 
eritrocitária, como observado em outros estudos utilizando espécies de peixes tropicais (Inoue et al., 
2011; Pádua et al., 2013). Esse aumento no volume de eritrócitos sugere hidratação celular, porque 
a adrenalina, uma das catecolaminas produzidas durante o estresse, provoca o inchaço celular in 
vitro (NIKINMAA, 1982; NIKINMAA e HUESTIS, 1984). 

O HCM foi influenciado pelos procedimentos em 0 e 24 h. Em ambos os tempos de 
amostragem, o HCM foi menor nos peixes submetidos à anestesia. O tempo de amostragem 
influenciou o HCM no procedimento de simulação anestésica, sendo o valor maior após 24 h. Por 
outro lado, o HCM em peixes anestesiados foi menor no tempo 0 h (Figura 1). Os procedimentos 
influenciaram significativamente o CHCM apenas nos tempos 0 e 24 h. No tempo 0 h, o 
procedimento de anestesia provocou o menor valor médio de CHCM. Por outro lado, no tempo de 
amostragem de 24 h, o procedimento de simulação anestésica aumentou essa variável. O tempo de 
amostragem influenciou a variável HCMH apenas em indivíduos anestesiados, mostrando valor 
menor imediatamente após o procedimento, 0h (Figura 1). Índices hematimétricos (HCM e CHCM) 
são calculados com base no numero de eritrócitos e na hemoglobina, indicando principalmente 
funções relacionadas ao transporte de oxigênio. Nossos resultados mostram que a hemoglobina, 
HCM e CHCM foram menores em peixes expostos ao eugenol no tempo 0 h, sugerindo que a 
exposição ao eugenol pode causar comprometimento do transporte de oxigênio para os órgãos 
(MURUSSI et al., 2015). Peixes estressados geralmente apresentam maiores valores de 
hemoglobina, proteína responsável pelo transporte de oxigênio. Este aumento da capacidade de 
transporte de oxigênio do sangue surge a fim de suprir a crescente demanda por oxigênio, que 
normalmente ocorre em condições estressantes. Os resultados mostram que no tempo 24 h após o 
procedimento de simulação anestésica houve aumento nos valores de hemoglobia, HCM e CHCM. 
Assim, o aumento nos valores de hemoglobina são diretamente responsáveis pelo aumento nos 
valores de HCM e CHCM, como observado em outros estudos (HOUSEINI e GHELICHPOUR, 
2011). 

Os níveis de triglicérides e colesterol dos peixes anestesiados e dos indivíduos submetidos à 
simulação anestésica foram maiores que os peixes submetidos ao procedimento controle. Alterações 
nesses marcadores metabólicos ocorrem geralmente em resposta ao estresse imposto pelos 
procedimentos. Peixes em situações de estresse liberam catecolaminas e cortisol, que 
consequentemente levam a mudanças bioquímicas e fisiológicas, conhecidas como respostas 
secundárias ao estresse. Alguns dos efeitos característicos do aumento das catecolaminas são o 
esgotamento das reservas de energia, o aumento do catabolismo proteico muscular e mudanças nos 
níveis plasmáticos de aminoácidos, ácidos graxos livres e colesterol (MARTINS DA ROCHA et al, 
2004). 
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Figura 1. Variáveis bioquímicas e hematológicas em adultos de H. severus anestesiados com 
eugenol a 75 mg L-1. Pt - proteínas totais; Hb - hemoglobina; Er - eritrócitos; VCM - volume 
corpuscular médio; HCM - hemoglobina corpuscular média; CHCM - concentração de hemoglobina 
corpuscular média; Tri-triglicerídeos; Cho - colesterol. Para cada procedimento foi utilizado um n = 
20 (n = 5 de cada vez). Letras maiúsculas indicam diferenças entre procedimentos dentro do mesmo 
tempo. Letras minúsculas denotam diferenças ao longo do tempo dentro do mesmo procedimento. 
(Two-way ANOVA, teste de Tukey a 5% de probabilidade). 
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Os valores de colesterol foram influenciados apenas pelos diferentes procedimentos nos 

tempos de amostragem 0 e 24 h. No momento da amostragem, 0 h, o colesterol apresentou valor 
médio menor para os peixes submetidos ao procedimento controle. No momento da amostragem de 
24 h após o procedimento, o valor médio do colesterol foi menor para a os peixes submetidos a 
simulação anestésica (Figura 1). A elevação do colesterol após a simulação anestésica está 
provavelmente associada a níveis elevados dos hormônios do estresse, como o cortisol. Embora o 
cortisol não tenha sido medido no presente estudo, a elevação dos níveis de colesterol em resposta 
ao aumento de cortisol foi previamente relatada em estudo com peixe faca Notopterus notopterus 
(SHANKAR e KULKAMI, 2007). Em teleósteos, a resposta endócrina ao estresse é controlada pelo 
eixo hipotalâmico-hipofisário-interrenal, que leva ao aumento de glicocorticoides (cortisol), sendo o 
colesterol utilizado como substrato biológico. No entanto, nenhuma variação foi observada nos 
valores de colesterol dos alevinos de esturjão Acipenser baerii quando os peixes foram anestesiados 
com eugenol por 10 min a 160 mg L-1 (FENG et al., 2011). 

Os valores de triglicerídeos foram influenciados pelos procedimentos avaliados apenas nos 
tempos 0 e 24 h. Em ambos os tempos de amostragem, o valor médio de triglicerídeos foi menor no 
peixe do procedimento controle. Além disso, o tempo de coleta de sangue influenciou os valores de 
triglicérides dos peixes submetidos à simulação anestésica e a anestesia. Em ambos os 
procedimentos, o valor de triglicérides foi maior nos peixes amostrados no tempo 0 h (Figura 1).  
Portanto, o aumento inicial nos valores de triglicérides, seguido pela redução nos tempos de 
amostragem de 6, 12 e 24 h, sugere que os triglicerídeos desempenham um papel na restauração da 
homeostase após a exposição a uma situação estressante. Altos valores de triglicerídeos em peixes 
anestesiados com eugenol foram relatados para juvenis de esturjão A. baerii (GOMULKA et al., 
2008; FENG et al., 2011) e do bagre europeu Silurus glanis L. (VELISEK et al., 2006).  

Diferentes espécies podem responder diferentemente ao estresse e a um determinado 
protocolo anestésico. Nesse sentido, vale ressaltar a importância da avaliação das respostas de cada 
espécie de peixe submetida a diferentes manejos de anestesia, pois algumas espécies podem ser 
mais resistentes, enquanto outras podem ser mais sensíveis, apresentando respostas fisiológicas 
rápidas, como as relatadas no presente estudo. 

 
4- CONCLUSÃO 

A utilização do eugenol como anestésico para o acará severo na concentração de 75 mg L-1 
causou variações hematológicas e fisiológicas sem causar mortalidade. Portanto, o eugenol é 
sugerido como um potencial anestésico para auxiliar no manejo dessa espécie. 
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