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1. INTRODUÇÃO 

Na realização de procedimentos durante as atividades ligadas a piscicultura, tais como transporte, 

biometria e procedimentos cirúrgicos, desencadeiam no estresse dos animais e muitas vezes os leva a morte 

(GIMBO et al., 2008; SNEDDON, 2012). Dessa forma,  faz-se necessário a utilização de anestésicos afim de 

amenizar esse  estresse, assim como evitar a morte e prejuízos aos piscicultores (ANSCHAU et al., 2014).  

Dentre os anestésicos utilizados durante o manejo de peixes destacam-se os anestésicos sintéticos, 

metano sulfonato (MS 222) e Benzocaína. Porém, estudos comprovaram que a utilização desses anestésicos 

causam efeitos negativos aos animais, tais como, perda de muco, irritação das brânquias e danos na córnea 

(INOUE et al., 2003). Baseado nisso, surgiram estudos em busca de anestésicos naturais oriundos de extratos 

de plantas. Atualmente existem dois principais anestésicos naturais, Mentol e Eugenol, ambos são extraídos 

respectivamente de óleos naturais de hortelã, também conhecida como Menta Mentha arvensis L., e de óleo 

de cravo da índia Syzygium aromaticum (GONÇALVES et al., 2008). 

Com o objetivo de encontrar novas alternativas de anestésicos naturais buscou-se avaliar o 

potencial anestésico de extratos de plantas nativas da Amazônia em peixes, afim de amenizar os impactos 

causados durante o manejo desses animais, além de ser uma substância de baixo custo e fácil acesso aos 

pequenos produtores.  

 

2. MATERIAS E MÉTODOS 

A espécie de peixe utilizada para a realização do trabalho foi o Zebrafish Danio rerio (Hamilton, 

1822). As espécies vegetais usadas foram João Brandinho (Ottonia martiana) (LISBÃO, 2010) e o Jambu 

(Spilanthes acmella) (BARBAS et al., 2016).  

Para obtenção do extrato, o material vegetal foi lavado em água corrente e água destilada, seco em papel 

toalha. Em seguida foi cortado, triturado e macerado em cadinho e, posteriormente, foram dissolvidas em 

Álcool 70% nas seguintes proporções: 1:1 para as flores (Tratamentos (T2 e T3) e para folhas (T4 a T6) e 1:5 

para flores (T7 e T8) de jambu). As diluições do extrato de João Brandinho para folhas foram feitas nas 

proporções de 1:5 (Tratamentos (T2 a T12) e 1:10 (T13 a T16)). Controle Negativo (Álcool 70% - T9) e 

Controle Positivo (Eugenol – T1). A solução (extrato vegetal) foi filtrada em papel filtro e armazenada em 

vidro âmbar em temperatura média de 4 °C por cerca de 30 dias.  

 

Para a realização do experimento os tratamentos foram testados da seguinte forma para o Jambu: 

T2 (1 ml de extrato de flores / 1 L de água); T3 (2 ml de extrato de flores / 1 L de água); T4 (1 ml de extrato 
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de folhas / 1 L de água); T5 (2 ml de extrato de folhas / 1 L de água); T6 (3 ml de extrato de folhas / 1 L de 

água); T7(1 ml de extrato de flores / 1 L de água); T8 (2 ml de extrato de flores / 1 L de água).  

Os tratamentos testados para João Brandinho foram: T2 (1 ml de extrato de folhas / 1 L de água); 

T3 (1,5 ml de extrato de folhas / 1 L de água); T4 (2 ml de extrato de folhas / 1 L de água); T5(3 ml de 

extrato de folhas / 1 L de água); T6 (4 ml de extrato de folhas / 1 L de água); T7 (5 ml de extrato de folhas / 

1 L de água); T8 (6 ml de extrato de folhas / 1 L de água); T9 (7 ml de extrato de folhas / 1 L de água); T10 

(8 ml de extrato de folhas / 1 L de água); T11 (9 ml de extrato de folhas / 1 L de água); T12 (10 ml de 

extrato de folhas / 1 L de água); T13 (1 ml de extrato de folhas / 1 L de água); T14 (7 ml de extrato de folhas 

/ 1 L de água); T15 (8 ml de extrato de folhas / 1 L de água); T16 (10 ml de extrato de folhas / 1 L de água). 

T1 – Controle positivo (1 ml de Eugenol / 1 L de água); T9 – Controle Negativo (1 ml de Álcool 70% / 1 L 

de água).  

O tempo de indução à anestesia e recuperação foram avaliados em cada animal,  de modo que a 

indução não excedesse 5 minutos. Também foi avaliado o comportamento de cada espécime com base nos 

estágios anestésicos estabelecidos por Ross e Ross (2008): 1- sedação leve (perda da reação aos movimentos 

visuais e ao toque); 2- anestesia leve (perda parcial de equilíbrio); 3- anestesia profunda (perda total do 

equilíbrio); 4- anestesia cirúrgica I (Diminuição dos movimentos operculares); 5-Anestesia cirúrgica II 

(mínimo movimento opercular, peixe fica estático); 6- colapso medular (overdose (dose em excesso) ou 

tempo excessivo em anestesia). 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Dentre os tratamentos realizados com S. acmella apenas T6 mostrou-se eficiente para anestesiar essa 

espécie, sendo que 100% dos animais foram anestesiados em um tempo médio de 3:37 min.  e tiveram 

recuperação em 1:24 min. BARBAS et al. (2016) também avaliou os efeitos do extrato das flores de jambu 

na sedação e anestesia da espécie de peixe Tambaqui (Colossoma macropomum), tendo alcançado a sedação 

com concentração de 2 mg/L e anestesia na concentração de 20 mg/L, sem graves alterações fisiológicas ao 

animal e sem causar danos à saúde humana. 

Os tratamentos T2, T3 e T8 com as flores de Jambu, não foram considerados eficientes, pois os 

animais submetidos aos banhos anestésicos morreram após alcançar a anestesia. Podendo indicar uma 

possível intoxicação ao espilantol, substância encontrada em maior concentração nas flores desta planta 

(RAMSEWAK et al. 1999). 

 Com relação ao extrato de O. martiana somente T10 e T11 anestesiaram 100% dos animais em um 

tempo de 3:30 min. e 4:59 min. para a anestesia e 1:0 min. e 5:03 min. para recuperação, respectivamente. O 

efeito anestésico de planta também já foi avaliado por  LISBÃO et al. (2012) onde as folhas foram utilizadas 

como anestésico local para realização de exame oftálmico em cães. Já os demais tratamentos com João 

Brandinho não apresentaram nenhum potencial anestésico. 

Todos os animais submetidos ao grupo controle T1 foram anestesiados com tempo médio de 1:03 

min. recuperando-se em 5:0 min. Já o tratamento com Álcool 70% não apresentou nenhum potencial 

anestésico para nenhum espécime.  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os extratos das folhas de João Brandinho e Jambu tiveram os melhores resultados de indução anestésica 

nas maiores concentrações. Por outro lado, os extratos da flor do Jambu com as maiores concentrações 

resultaram em maior mortalidade. Deste modo é possível observar que ambos os extratos de Jambu (flores e 

folhas) e João Brandinho (folhas) apresentam potencial anestésico, entretanto é necessário realizar a 

manipulação de forma cuidadosa, pois além de apresentarem potencial anestésico, também podem ser letais 

aos animais dependendo da concentração.  

Ainda que os resultados obtidos revelem o potencial desta planta como anestésico para peixes, novos 

estudos são necessários a fim de otimizar os protocolos para anestesia. 
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