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Diagnóstico de doenças de peixes no Laboratório de Piscicultura da
Embrapa Agropecuária Oeste
O Laboratório de Piscicultura da /Embrapa Agropecuária Oeste (Dourados, MS) foi inaugurado em 24 de março de 2006 e está inserido no Núcleo
de Pesquisa em Aquicultura de Mato Grosso do Sul, Nupaq-MS
EMBRAPA AGROPECUÁRIA OESTE
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Trabalhos relacionados à sanidade em organismos aquáticos encontram-se
em desenvolvimento, podendo-se destacar atividades e planos de estágios
de acadêmicos de pós-graduação e graduação dos cursos de Biologia,
Medicina Veterinária, Zootecnia, Agronomia e tecnólogos da área em
Agropecuária. Entre as ações previstas do laboratório está um banco de
dados sobre a ocorrência de doenças em peixes cultivados nas pisciculturas
do Estado. Atualmente, alguns casos clínicos e de mortalidade em peixes
foram encaminhados ao laboratório para diagnóstico e acompanhamento. A
grande maioria foi decorrente de fatores ambientais e de estresse como
manejo de transporte, qualidade da água, queda de temperatura e
alimentação. Alguns agentes causadores de doenças foram identificados por
meio de exame direto.
O diagnóstico das doenças foi realizado através de avaliação clínica, ou
seja, sintomas e lesões visíveis, exame direto das lesões, histórico do caso
e da propriedade e necrópsia dos exemplares mortos. Alguns exemplares
vivos foram mantidos durante algumas semanas no laboratório para
acompanhamento dos sintomas e avaliação de tratamentos experimentais
com sal e/ou formol.

pesquisador Márcia Mayumi Ishikawa no Laboratório de
Piscicultura da Embrapa. Crédito fotos: Kadijah Suleiman
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Nos casos em que a doença foi desencadeada por alterações na qualidade
da água, a probabilidade de resolver o problema foi grande e apenas a
correção na qualidade da água foi utilizada como tratamento. No entanto, nos
casos em que algum parasita ou bactéria já havia proliferado, foi necessária
aplicação do tratamento curativo e, principalmente, preventivo nos viveiros
onde ocorreu o problema e nos viveiros próximos do viveiro acometido pela
doença.
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técnicos e produtores da região, ainda no ano de 2010.
Márcia Mayumi Ishikawa - Pesquisadora da /Embrapa Agropecuária Oeste, marcia@cpao.embrapa.br, Telefone: (67)
3416-9700
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