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RESUMO 

As condições naturais do Brasil favorecem o potencial desenvolvimento do setor da 

piscicultura devido, principalmente, a quantidade de água doce (13,7% do planeta) e 

disponibilidade de espécies de peixes disponíveis no país. O Brasil corresponde ao quarto 

maior produtor de tilápias do mundo, chegando a uma receita de sete bilhões de reais em 

2019. No entanto, para que a piscicultura possa se desenvolver cada vez mais, é necessário 

o conhecimento da fisiologia e necessidade de cada espécie e do tipo de criação, assim 

como o piscicultor deve ficar atento quanto ao manejo e possíveis problemas sanitários que 

possam surgir durante as fases de criação. Tanto problemas ambientais, quanto o manejo 

inadequado podem acarretar em infecções por patógenos, que caso não sejam 

diagnosticados e tratados precocemente podem gerar grandes perdas econômicas e danos à 

saúde pública. Avaliar cada sinal clínico que os animais apresentam, realizar exames de 

coleta para análises em laboratórios, auxiliar no manejo correto cabe ao profissional 

especializado, como o médico veterinário. O Conselho Federal de Medicina Veterinária 

(CFMV) a partir da Resolução nº 1165, de 11 de agosto de 2017, regulamenta a atuação do 

Médico Veterinário na atividade. Assim, quanto à atuação do médico veterinário, os 

estabelecimentos de aquicultura, devem ser orientados quanto às boas práticas de manejo, 

diagnóstico, terapêutica e sanidade de peixes, com consequências positivas para toda a 

cadeia produtiva e para a saúde pública. Dessa forma, esta monografia tem o objetivo de 

mostrar o imprescindível papel do médico veterinário na adoção de medidas para evitar a 

infecção por microrganismos em peixes criados em cativeiro, com vistas ao manejo 

sanitário e a saúde pública. 
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ABSTRACT 

Brazil's natural conditions favor the potential development of the fish farming 

sector, mainly due to the amount of fresh water (13.7% of the planet) and the availability 

of fish species available in the country. Brazil corresponds to the fourth largest tilapia 

producer in the world, reaching a revenue of seven billion reais in 2019. However, for fish 

farming to develop more and more, it is necessary to know the physiology and needs of 

each species and the type of breeding, as well as the fish farmer must be aware of the 

handling and possible health problems that may arise during the breeding phases. Both 

environmental problems and inadequate management can lead to infections by pathogens, 

which, if not diagnosed and treated early, can generate major economic losses and damage 

to public health. Evaluate each clinical sign that the animals show, perform collection tests 



  

 

for analysis in laboratories, assist in the correct handling is up to the specialized 

professional, such as the veterinarian. The Federal Council of Veterinary Medicine 

(CFMV), from Resolution 1165, of August 11, 2017, regulates the performance of the 

Veterinary Doctor in the activity. Thus, as far as the veterinarian's performance is 

concerned, aquaculture establishments should be guided as to good practices in the 

management, diagnosis, treatment and health of fish, with positive consequences for the 

entire production chain and for public health. Thus, this monograph aims to show the vital 

role of the veterinarian in adopting measures to prevent infection by microorganisms in 

fish reared in captivity, with a view to sanitary management and public health. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A piscicultura é um dos ramos da aquicultura, destinada à criação de peixes, em 

ambiente com condições propícias para o seu desenvolvimento. A prática se difundiu pelo 

mundo a partir da pesca extensiva em mares e rios, e assim, para um melhor controle da 

pesca e seu consumo, passou-se a criar peixes em represas, lagos e açudes. Estudos 

apontam que o cultivo de peixes é o segmento da produção animal que mais cresce no 

cenário mundial, onde mais de 50% do que é produzido pela aquicultura vem da 

piscicultura. Do total da produção mundial de pescados, aproximadamente 40% é cultivada 

em viveiros. E nesse contexto, o Brasil tem um grande potencial para o desenvolvimento 

do setor pesqueiro, dadas às condições naturais favoráveis (GESTÃO no CAMPO, 2019). 

Além disso, a piscicultura é considerada uma das atividades mais promissoras na 

atualidade, devido ao potencial hídrico e a quantidade de espécies de peixes disponíveis no 

Brasil. O país possui 13,7% da água doce disponível no planeta, e aproximadamente 9,0 

milhões de hectares de água doce são represadas em barragens, lagos e açudes (SILVA, 

2008; ROCHA, 2014). 

Nesse sentido, dados de pesquisa relatam que a piscicultura brasileira manteve o 

crescimento em 2019, e a produção aumentou 4,90% chegando a 758.006 toneladas. Com 

isso o Brasil reforça a posição de quarto maior produtor de tilápia do mundo, sendo que a 

espécie representa 57% da produção nacional (SNA, 2020). 

Dessa forma, esta monografia tem o objetivo de mostrar o imprescindível papel do 

médico veterinário na adoção de medidas para evitar a infecção por microrganismos em 

peixes criados em cativeiro, com enfoque no monitoramento sanitário e na saúde pública. 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

O crescimento da população mundial, atrelado ao interesse à sustentabilidade 

ambiental e a preocupação com a segurança alimentar estão entre os principais desafios a 

serem enfrentados pelos países para as próximas décadas (SCHULTER e VIEIRA FILHO, 

2017). 

A piscicultura é uma atividade que visa o cultivo racional de peixes e apresenta 

relevância social e econômica na produção de alimentos. No entanto, envolve um 

planejamento adequado para um aumento na produção e monitoramento dos custos diretos 

e indiretos (LEIRA et al., 2017a).  



  

 

Em 2020 a produção brasileira aumentou significativamente, quando comparada 

com o ano de 2019, com maior índice entre todas as proteínas animais. O Brasil está na 

quarta posição entre os maiores produtores de tilápia do mundo. A espécie já representa 57% 

da produção nacional e os peixes nativos, mantêm-se com 38% (MEDEIROS, 2020). 

Os Estados que mais se destacam na piscicultura são: São Paulo, Goiás, Santa 

Catarina, Paraná, Minas Gerais, Bahia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, e também a 

região Amazônica (GESTÃO NO CAMPO, 2019). No estado de São Paulo, em 2018, a 

atividade assumiu a segunda posição entre os maiores produtores do Brasil. O estado de 

São Paulo produziu, em 2018, 73.200 toneladas de peixes, sendo a tilápia a principal 

espécie, com 69.500 toneladas, seguida dos peixes nativos (3.300 toneladas) e outras 

espécies como carpa, truta e panga (400 toneladas) (INSTITUTO DE PESCA, 2019). 

Os peixes, de modo geral, apresentam algumas semelhanças em sua fisiologia 

quando comparados com outras espécies de animais, tanto aquáticos, como terrestres. 

Entretanto, cada espécie ou grupo de peixes, possui particularidades, e faz com que a 

piscicultura seja um potencial ambiente para trabalho e estudo (SCHMIDT-NIELSEN, 

2002; ANDOLFATO et al., 2011; BALDISSEROTTO et al., 2014). 

Para o desenvolvimento da piscicultura é necessário o conhecimento adequado da 

biologia da espécie utilizada no cultivo (BALDISSEROTTO e GOMES, 2010). Com isto, 

é fundamental o entendimento da fisiologia dos peixes, ou seja, no funcionamento dos 

diferentes sistemas do organismo, como se interagem e respondem às diversas alterações 

ambientais (BALDISSEROTTO et al., 2014). Os métodos de criação adotados devem, 

portanto, permitir um melhor estabelecimento de condições fisiológicas para o perfeito 

desenvolvimento de uma determinada espécie (ROTTA, 2003). 

Segundo Lopes (2012), os peixes por serem animais de sangue frio, apresentam 

uma melhor eficiência alimentar devido à energia dos alimentos consumidos não serem 

utilizadas para a manutenção de temperatura, e sim para o seu crescimento. Eles possuem 

uma simetria bilateral com o corpo recoberto por escamas e uma camada de muco. Esses 

animais apresentam um olfato desenvolvido, com narinas ligadas ao epitélio sensorial, 

assim detetam mudanças químicas na água e auxilia na procura de alimento. O mesmo 

autor cita que a linha lateral auxilia na aproximação de outros animais e na presença de 

alimento. As brânquias são responsáveis pelas trocas gasosas e o consumo de oxigênio 

aumenta com a elevação da temperatura; possui um sistema digestório constituído de boca, 

estômago, intestino e esfíncter anal. Quando as fezes são liberadas na água, é excretado 

junto um resíduo tóxico denominado amônia, sendo recomendado evitar seu acúmulo na 

água.  

As principais espécies de peixes utilizadas na piscicultura brasileira são divididas 

em peixes tropicais e peixes de clima frio. Os peixes tropicais são os que possuem um 

maior potencial de desenvolvimento quando a temperatura da água está em torno de 22°C e 

30°C e os de clima frio, aqueles cultivados em temperaturas baixas (PEZZATO et al., 

2001). Entre as principais espécies estão a Tilápia do Nilo, Pacú, Tambaqui e a Truta.  

A Tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus), possui origem africana e é a principal 

espécie de peixe tropical cultivada na piscicultura brasileira (LOPES, 2012). O Brasil é o 

quarto maior produtor mundial de tilápia e corresponde a 57% da produção de peixes do 

país (PEIXE BR, 2019). Segundo Melo e Stipp (2001), a maioria das espécies de tilápias 

possui características desejáveis para o comércio, como a adaptabilidade em condições 

ambientais variáveis, boa conversão alimentar, facilmente adaptável ao confinamento e 

relativamente resistentes quanto a doenças e aos níveis de oxigênio na água. Figura 1.  



  

 

 

      Figura 1. Tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus). 

      Fonte: Embrapa, 2016. 

 

Outros peixes tropicais como o Pacú (Piaractus mesopotamicus) e o Tambaqui 

(Colossoma macropomum) são espécies que despertaram interesse na piscicultura por 

causa da adaptação pela alimentação artificial, facilidade na reprodução e alto valor 

comercial. Elas são as principais espécies nativas cultivadas junto com o Tambacú (híbrido 

obtido em laboratório oriundo do cruzamento entre o macho de Pacú e a fêmea de 

Tambaqui) e correspondem cerca de 38% da produção do país com liderança do Tambaqui 

(MELO e STIPP, 2001; PEIXE BR, 2019). O pacú e o tambaqui são espécies com 

alimentação onívora e com o corpo semelhante a um disco (Lopes, 2012), Figuras 2 e 3. 

 

Figura 2. Pacu (Piaractus mesopotamicus) 

           Fonte: Quaresma, 2019. 

 

     Figura 3. Tambaqui (Colossoma macropomum) 

         Fonte: Revista Rural, 2019. 

A truta (Oncorhynchus mykiss) é um peixe nobre e a principal espécie de clima frio 

cultivada no Brasil (PEZZATO et al., 2001). É uma espécie da família do salmão, com 

origem norte americana e com ótimo sabor e desempenho nutricional (MACHADO et al., 

2007). A alimentação é  com  insetos e outros peixes e a reprodução concentra-se no 

inverno, por isso exige águas frias e limpas para o bom desempenho a espécie 

(MACHADO, et al., 2007; LOPES, 2012), Figura 4. 



  

 

 

Figura 4. Truta arco-íris (Oncorhynchus mykiss) 

                                   Fonte: Vieira, 2020. 

No entanto, um fator a ser considerado, de acordo com Thatcher (2006), é que os 

peixes apresentam uma maior quantidade e variedade de parasitas do que qualquer outra 

classe de vertebrados, por esses organismos terem vivido por um longo período de tempo 

em estreita associação com a maior variedade de formas de invertebrados.  

E assim, as doenças constituem um dos principais problemas para a produção de 

muitas espécies aquáticas, contribuindo para impactos socioeconómicos concernentes as 

perdas na produção, impactos diretos e indiretos na renda e nos empregos, 

indisponibilidade de alimentos e falhas no processamento industrial (BONDAD-

REANTASO et. al., 2005). 

Lopes (2012), afirma que fatores ambientais como mudanças súbitas de 

temperatura, mudanças bruscas no pH da água ou exposição direta ao sol podem atingir o 

sistema imunológico dos peixes e causar danos na pele ou em brânquias e comprometer o 

sistema respiratório, assim como auxiliar no surgimento de doenças secundárias como as 

infecciosas.  

Martins (2004) e Portz et al. (2013), mostraram também que em função da 

variedade de espécies de peixes, existem um número enorme de patógenos que englobam 

parasitos, vírus, bactérias e fungos. Já, Takemoto et al. (2013), afirmaram que os peixes 

são os organismos mais parasitados, e segundo Antonucci (2014), entram no ciclo dos 

metazoários parasitos, tanto, como hospedeiros definitivos, quanto como hospedeiros 

intermediários.  

Várias doenças podem impactar negativamente nas condições sanitárias do país, 

dentre elas, as de origem bacteriana que são as de maior importância, assim como as 

doenças virais, e por isso devem ser notificadas obrigatoriamente, principalmente as com 

potencial zoonótico, como a estreptococose e a septicemia móvel causada por aeromonas 

(SENAR et al., s.d.). 

A Aeromonas sp é causadora da septicemia móvel e possui esse nome devido as 

bactérias apresentarem motilidade por flagelos polares e laterais (LEIRA et al., 2017a). Ela 

promove um impacto significativo nas criações de tilápias em tanques-rede no Brasil 

devido a alta mortalidade e diminuição no ganho de peso dos animais (SENAR et al., s.d.; 

SILVA, 2010). A infecção por aeromonas está associada com infecções oportunistas nos 

peixes e no homem. Os animais podem apresentar sinais de lesões hemorrágicas e 

ulcerativas no corpo, ascite, natação lenta e anorexia (SENAR et al., s.d.). Já no homem, 

pode ocasionar em sintomas de diarreia leve semelhantes a disenteria e sintomas de 

septicemia (FDA, 2017). 



  

 

A estreptococose é uma das enfermidades com maior impacto econômico e 

acomete principalmente as tilápias e a truta arco-íris, além de poder infectar outras espécies 

de peixes (SENAR, s.d.). Além de apresentar uma alta taxa de mortalidade, os principais 

sinais clínicos observados são natação errática, exoftalmia, ascite e morte súbita nos peixes; 

no ser humano a bactéria está relacionada com casos de pneumonia e meningite em 

neonatos e alta taxa de mortalidade em adultos imunocomprometidos (JOHRI et al., 2006; 

LIN et al., 2011).  

  De acordo com o Senar (s.d.), surtos de uma doença granulomatosa tem sido 

relatados em tilápias durante o inverno no Brasil; a infecção é conhecida como franciselose 

em tilápias. É uma bactéria denominada de Francisella sp., com capacidade de sobreviver e 

se replicar dentro da célula do peixe e no ambiente. Soto et al. (2009), citam que sinais 

como anorexia, natação errática, exoftalmia e elevada taxa de mortalidade são observados, 

porém não são sinais clínicos específicos da doença, apenas depois de um exame 

microscópico pode-se notar nódulos brancos em órgãos internos como baço e rim. 

A edwardsielose ou septicemia em peixes tropicais é causada pela Edwardsiella 

tarda, uma bactéria com alto potencial patogênico quando em condições favoráveis como a 

temperatura elevada, além de causar elevadas taxas de mortalidades relacionadas aos 

peixes submetidos ao estresse (ALEXANDRINO, et al., 1998/1999). A distensão 

abdominal e presença de colônias granulomatosas de bactérias em tecidos são alguns sinais 

que a bactéria pode causar em tilápias (ROBERTS, 2012). No homem ela pode causar 

infecções entéricas, meningites e abcessos hepáticos pela ingestão de carne contaminada 

ou infecções de feridas pelo manuseio de material contaminado (ALEXANDRINO, et al., 

1998/1999). 

Embora hajam sistemas intensivos, os peixes podem estar submetidos a estados de 

estresse facilitando a infecção por patógenos. Criações que possuem um ambiente com 

condições inadequadas podem proporcionar o desenvolvimento de doenças causadas por 

microrganismos e ectoparasitas de ciclo direto mesmo com a grande distribuição de ração 

para prevenir endoparasitas (ANTONUCCI, 2012). 

O Código Sanitário dos Animais Aquáticos da OIE (OIE, 2013) define padrões para 

a melhoria da saúde e bem-estar dos animais aquáticos cultivados no mundo, a partir de 

padrões seguros para o comércio internacional de animais aquáticos, assim como seus 

produtos. As medidas sanitárias no Código de Aquáticos são usadas pelas autoridades 

veterinárias dos países importadores e exportadores para fornecer detecção precoce, 

notificações e controle de agentes patogênicos evitando barreiras sanitárias. 

Dessa forma, o monitoramento do manejo sanitário adequado é um procedimento 

que influencia diretamente na saúde dos peixes. Embora sejam alimentados corretamente 

com ração, com o manejo inadequado e sem um profissional capacitado e devidamente 

treinado para realizar os procedimentos, ocorre a queda da imunidade do animal devido ao 

estresse submetido (FERREIRA e BARCELLOS, 2008: PEDRAZZANI et al., 2007). 

Existem quatro tipos sistemas de criação na piscicultura: o extensivo que possui a 

vantagem de pouco investimento devido não realizar o fornecimento de ração e colocar os 

peixes (podendo ser de várias espécies) em lagos ou represas; o sistema semi-intensivo 

onde os peixes são colocados em lagos e represas também, no entanto é realizado o 

fornecimento de ração, esse sistema é pouco utilizado devido haver gastos com ração e 

pouco retorno financeiro; por último os sistemas intensivo e superintensivo, em que o 

primeiro utiliza viveiros construídos para criação de peixes e alimentação adequada para 

cada espécie e fase de cultivo, e o superintensivo consiste no cultivo em tanques-rede ou 



  

 

tanques de alvenaria com apenas uma espécie de peixe com alimentação balanceada 

denominados de pellets (LOPES, 2012). 

A qualidade da água é um parâmetro muito importante de ser observado 

diariamente pelo piscicultor: avaliar a temperatura, pH, transparência, concentração de 

oxigênio e a quantidade de amônia são alguns parâmetros importantes que devem ser 

observados (LOPES, 2012). O monitoramento desses parâmetros pode ser realizado por 

kits colorimétricos que são mais baratos, ou por meio de equipamentos digitais. Não é 

recomendado coletar a amostra nos primeiros centímetros da superfície da água. Também é 

importante a utilização de sistemas de abastecimento e drenagem individuais nos viveiros 

para que não haja transmissão de doenças ou comprometimento da qualidade de água entre 

um viveiro e outro (SENAR, 2017). 

A matéria orgânica oriunda da sedimentação de restos de ração, fezes e plâncton 

morto depositados no fundo do viveiro, são decompostos por microrganismos com o tempo, 

assim ocorre a liberação de alguns nutrientes e o consumo de oxigênio da água podendo 

favorecer o desenvolvimento de organismos patogênicos, para isso é realizado o processo 

de eliminação da matéria orgânica, retirando o máximo de água do viveiro, sem que seque 

até rachar o fundo. Esse processo deve ser feito após a despesca, que consiste num 

processo de retirada dos peixes do viveiro visando causar o mínimo de estresse e 

minimizar as possíveis lesões. A matéria orgânica retirada pode ser usada como adubo 

(SENAR, 2017). 

A adubação é utilizada para aumentar a disponibilidade de alimento natural para os 

peixes, podendo ser adubação orgânica, inorgânica ou mista (LOPES, 2012). 

É necessário que animais doentes, moribundos e mortos sejam retirados do viveiro 

pois são focos de disseminação de patógenos. Quando houver um número elevado de 

mortalidade (o número varia do tamanho e tipo de cultivo), um profissional deve ser 

contactado o mais breve possível para auxiliar no menor impacto econômico e impedir 

perdas significativas na produção (MARTINS, 2004).  

Cada viveiro deve possuir seus materiais próprios, como redes e puçás, caso não 

seja possível obter um material por viveiro e ser necessário realizar o compartilhamento, é 

necessário realizar a desinfecção de cada equipamento utilizado em um viveiro antes de 

entrar em contato com outro (SENAR, 2017). 

O controle de pessoas que circulam na piscicultura deve ser um ponto de atenção 

para evitar a entrada de patógenos, assim como a utilização de cercas ao redor da área para 

evitar pessoas e animais indesejados. O pedilúvio pode auxiliar para evitar a entrada de 

agentes patogênicos trazidos por pessoas (SENAR, 2017). A desinfecção de tanques de 

transporte de peixes e acompanhamento sanitário também são medidas de auxílio na 

redução de entrada de patógenos (KUBITZA et al., 2013). 

Práticas para melhorar a imunidade dos animais também podem ser adotadas, como 

o uso de probióticos que são suplementos alimentares contendo microrganismos vivos que 

contribuem na microbiota intestinal diminuindo os microrganismos indesejáveis. Também 

é possível utilizar substâncias que estimulam o crescimento e atividade de bactérias 

desejáveis, auxiliando numa melhor absorção de nutrientes, essas substâncias são 

denominadas de prebióticos (SENAR, 2017). 

Nesse sentido, as diferenças atribuídas ao ciclo de desenvolvimento parasitário são 

de suma importância quando se aplica a parasitologia de peixes às questões de saúde 

pública ou de sanidade individual e de plantel (NOGA, 2010). 



  

 

Assim, as investigações e exames completos para um diagnóstico apurado e 

monitoramento de casos clínicos e de mortalidade em peixes em laboratórios 

especializados são de extrema importância nos aspectos sanitários da produção evitando 

perdas econômicas e taxas de mortalidade elevadas. 

O serviço veterinário tem a importante função de garantir a saúde pública, 

principalmente quanto às doenças de origem alimentar, o acesso ao mercado local e 

internacional de animais e seus produtos e o bem-estar animal (OIE, 2016). Nesse sentido, 

o Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV) publicou a Resolução nº 1165, de 11 

de agosto de 2017, regulamentando a atuação do Médico Veterinário na atividade de 

aquicultura (CFMV, 2017). 

Dessa forma, o médico veterinário poderá atuar no diagnóstico de doenças de 

animais aquáticos e contribuir para diminuir as perdas por enfermidades e contaminação, 

conciliando o raciocínio em sanidade e não apenas em patologia, e orientar na detecção de 

eventuais problemas na sua produção e manutenção. 

Segundo Shiosi, et al. (2017, p. 1):  
O médico veterinário é de fundamental importância no correto diagnóstico de 

agentes patogênicos e patologias presentes na criação e comercialização de 

peixes vivos ou destinados para consumo. O simples transporte de peixes de uma 

região para outra pode disseminar patógenos e acarretar grandes prejuízos 

econômicos e ambientais tendo em vista que o Brasil e um dos maiores 

exportadores de peixes ornamentais.  

Está disponível no mercado formas de tratamento e prevenção de patologias, como 

rações que possuem antibióticos em suas formulações e vacinas (Figueiredo e Leal, 2008). 

Mesmo utilizando-se métodos para auxiliar no tratamento e prevenção, um manejo 

incorreto e sem o auxílio de um médico veterinário pode acarretar em níveis de estresse 

aos peixes, caso o estresse seja elevado, os animais podem ficar sem se alimentar por um 

longo período e estarem susceptíveis a infecções, alterações motoras e até a morte 

(PEDRAZZANI et al., 2007; HORSBERG, 2012). 

São legalizados para o uso na piscicultura brasileira apenas dois fármacos, a 

Oxitetraciclina que consiste em um antimicrobiano de amplo espectro de ação e altamente 

importante para a saúde humana e para produção animal (OIE, 2015; WHO, 2017), todavia 

seu uso excessivo e errado contribui para o desenvolvimento de bactérias resistentes; e o 

Florfenicol que possui atividade contra bactérias gram-negativas e positivas (Tavares-Dias 

e Mariano, 2015), onde seu uso é comumente relacionado na criação de tilápias com 

suspeita de septicemia hemorrágica causada por aeromonas móveis e estreptococose 

(REZENDE, 2012).   

Embora alguns fármacos não sejam legalizados no Brasil, há relatos sobre respostas 

significativas para o tratamento de enfermidades, como por exemplo, a enrofloxacina 

(Rezende, 2012), que é bastante eficaz contra Aeromonas sp e Streptococcus sp. A 

norfloxacina possui eficácia contra E. tarda, Streptococcus sp (Tavares-Dias e Mariano, 

2015). A E. tarda se mostrou sensível quanto à eficácia da amoxicilina (ALEXANDRINO 

et al., 1998/1999). 

Gallo Netto (2008), também cita que o mau uso dos antibióticos leva a produtos 

destinados ao consumidor, com resíduos em níveis que podem comprometer a saúde. Outro 

aspecto, no local de produção, pode favorecer a seleção de bactérias resistentes, que podem 

comprometer o ambiente e mesmo o consumidor, diminuindo a eficiência dos 

medicamentos. 



  

 

De acordo com Leira et al. (2017a), há a possibilidade de que algumas doenças 

sejam “diagnosticadas” ao observar o comportamento dos peixes e por alguns sinais 

externos. Porém, na maioria das vezes são necessários investigações e exames completos 

para um diagnóstico eficaz, já que vários tipos de patógenos podem atuar 

concomitantemente no mesmo hospedeiro, e assim faz-se necessário um profissional para 

identificar o causador primário da doença e, então, decidir sobre a melhor forma de 

intervenção. 

Dessa forma, Schulter (2018), salienta que para haver um maior controle da 

sanidade e biossegurança fazem-se necessários profissionais que atuem na observação de 

sinais clínicos e de dados de produtividade, favorecendo o diagnóstico precoce de 

enfermidades, facilitando a implantação de medidas que impeçam a entrada e a 

disseminação de doenças exóticas, assim como o impedimento da disseminação de doenças 

entre cultivos. 

Shioshi et al. (2017), citam um interesse crescente dos médicos veterinários na 

aquicultura, principalmente na área de sanidade de peixes, camarões, moluscos e outros 

organismos aquáticos e que a presença de profissional capacitado é fundamental na 

orientação do produtor na detecção de problemas na produção. 

Segundo Schulter (2018), ainda há um déficit de profissionais que atuam na 

produção aquícola e entendam da produção como um todo, desde a produção até a 

melhoria dos processos produtivos. 

Isso exige a integração multidisciplinar dos profissionais na condução da atividade, 

sendo o avanço mais recente, o desenvolvimento e uso de vacinas preventivas na 

piscicultura, e de atribuição exclusiva do médico veterinário, o diagnóstico e profilaxia dos 

sistemas aquícolas e a inspeção sanitária dos animais para o consumo (SHIOSHI et al., 

2017). 

Assim, a atuação do Médico Veterinário no setor se dá também na emissão de 

Guias de Transporte Animal – GTA nos órgãos de defesa animal, bem como no 

diagnóstico e vacinação animal (SCHULTER, 2018). 

Trabalho realizado por Moraes et al. (2016), relatam a invenção de uma vacina 

inativada contra Streptococcus agalactiae para peixes, mais especificamente, tilápia do 

Nilo (Oreochromis niloticus). O uso desta vacina para imunização de peixes contra 

estreptococose, também é aplicada em sistemas intensivos de produção pesqueira, visando 

diminuir as infeções e mortalidade provocada pelo microrganismo e, assim, evitar 

prejuízos aos produtores e diminuir o uso de antibióticos e outros antimicrobianos. 

O Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV) a partir da Resolução nº 

1165, de 11 de agosto de 2017, regulamenta a atuação do Médico Veterinário na atividade 

(SCHULTER, 2018). 

Shioshi et al. (2017), complementam ainda que profissionais capacitados são 

fundamentais para orientar o produtor na detecção de eventuais problemas na produção. 

Assim, segundo Araújo et al. (2012), quanto à atuação do médico veterinário, os 

estabelecimentos de aquicultura e comércio, devem ser orientados quanto às boas práticas 

de manejo, diagnóstico, terapêutica e todas as outras atribuições de um responsável técnico, 

devendo ser foco no ensino da medicina veterinária a área de aquicultura e sanidade de 

peixes, com consequências positivas para toda a cadeia produtiva 

 

 

 



  

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esse trabalho mostra a importância do médico veterinário em uma área menos 

comum de sua atuação, tendo seu papel na produção de peixes, visando o bem-estar animal, 

redução de perdas econômicas, além da prevenção de algumas zoonoses. 

Cada vez mais o médico veterinário é necessário para auxiliar produtores em 

quaisquer que sejam as criações; e a piscicultura é uma área que foi regulamentada 

recentemente pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária, porém as pesquisas 

demonstraram a necessidade de mais estudos para serem realizados, visando à contribuição 

do veterinário em pesquisas para o desenvolvimento de vacinas, fármacos e manejos 

sanitários.  
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