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EFICÁCIA TERAPÊUTICA, SEGURANÇA CLÍNICA E ECOTOXICOLÓGICA DA 
AMOXICILINA POR VIA INTRAMUSCULAR PARA O TRATAMENTO DE 

ESTREPTOCOCOSE EM TILÁPIAS DO NILO 
 
 

RESUMO - O presente estudo avaliou a eficácia terapêutica, segurança clínica e 
ecotoxicológica da amoxicilina triidratada, via intramuscular, para o tratamento de 
Streptococcus agalactiae em Oreochromis niloticus. Para tal, realizou-se vários ensaios 
elencados a seguir. Determinou-se a CIM da amoxicilina para o S. agalactiae pelo método 
de macrodiluição. Quantificou-se por cromatografia líquida com detecção por 
espectrometria de massas sequencial a concentração plasmática da amoxicilina 
administrada via intramuscular em O. niloticus nas doses de 30 mg.kg-1 e 60 mg.kg-1. 
Avaliou-se o perfil de infecção sistêmica do S. agalatiae em O. niloticus submetidos a 
infecção experimental por administração de inóculo na bexiga natatória nas 
concentrações de 104 e105 UFC. Estes animais foram avaliados quanto.a contagem de 
UFC. mL-1 em ágar sangue seletivo para S. agalactiae para os órgãos cérebro, coração e 
soro. Avaliou-se a eficácia terapêutica da amoxicilina administrada via intramuscular para 
o S. agalactiae pela avaliação de 3 grupos: tratados com 30 mg.kg-1, tratadas com 60 
mg.kg-1 e não tratadas. Para este ensaio, submeteu-se os peixes a infecção sistêmica 
com inóculo na concentração de 105 e o avaliou pela contagem de UFC. mL-1 para os 
órgãos cérebro, coração e soro. Realizou-se a avaliação do hemograma e bioquímica 
sérica de O. niloticus submetidas a infecção experimental em 2 grupos: tratadas com 30 
mg.kg-1 e não tratadas. Avaliou-se também a segurança clínica da amoxicilina pela análise 
do hemograma, bioquímica sérica, índice somático do coração, fígado, rim e baço e 
histopatológico do fígado e rim em 3 grupos: dose terapêutica 30 mg.kg-1, 150 mg.kg-1 e 
300 mg.kg-1. Determinou-se de fator toxicidade ambiental para O. niloticus, Lemna minor 
e Daphnia magna. Com os resultados, constatou-se que a cepa de S. agalactiae 
empregada neste estudo é sensível ao princípio ativo amoxicilina, com concentração 
oscilando de 0,09 a 0,18 µg mL-1. A curva plasmática da amoxicilina triidratada para as 
concentrações de 30 e 60 mg. Kg-1 permitiram o intervalo entre doses de 48 horas em 48 
horas para ambas as concentrações. O modelo experimental de aplicação de inóculo de 
bacteriano S. agalactiae via bexiga natatória na concentração de 105 UFC.mL-1 induziu 
com eficácia estreptococose nas tilápias do Nilo apresentando progressão crescente da 
contagem de UFC.mL-1 para os órgãos avaliados, com maior isolamento no sétimo dia de 
avaliação. A administração das doses de 30 e 60 mg/kg de amoxicilina triidratada via 
intramuscular em O. niloticus desafiados com inóculos vivos de S.agalactiae mostraram-
se igualmente eficazes para tratamento da infecção. Os peixes infectados por S. 
agalactiae e tratados com a dose 30 mg.kg-1 de amoxicilina não diferiram clinicamente 
entre si em decorrência de ambos os grupos estarem com a doença já instalada, no 
entanto peixes que não foram tratados apresentaram maior recrutamento de leucócitos e 
queda no número de trombócitos. A amoxicilina na concentração de 10 vezes a dose 
terapêutica mostrou-se segura clinicamente, não apresentando alterações em 
comparação ao padrão fisiológico. As espécies L. minor, D. magna e O. niloticus não 
demonstraram toxicidade para amoxicilina na concentração de 2,6g L-1 nas condições 
experimentais aplicadas. A administração de amoxicilina via intramuscular na dose de 
30mg.Kg-1 mostrou-se promissora para tratamento de S. agalactie em O. niloticus. 

 
Palavras-chaves: aquicultura, tilapicultura, LC-MS/MS, CIM, Streptococcus 
agalactiae, antimicrobiano 
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THERAPEUTIC EFFICACY, CLINICAL AND ECOTOXICOLOGICAL SAFETY OF 
AMOXICILLIN TRIHYDRATE, ADMINISTERED THROUGH INTRAMUSCULAR (I.M.) 

ROUTE, FOR THE TREATMENT OF STREPTOCOCOSIS IN NILE TILAPIA 

 
 

ABSTRACT - The present study evaluated the therapeutic efficacy, clinical and 
ecotoxicological safety of amoxicillin trihydrate, administered through intramuscular (I.M.) 
route, for the treatment of Streptococcus agalactiae in Oreochromis niloticus. To this end, 
the following tests were performed: MIC (minimal inhibitory concentration) of amoxicillin 
for S. agalactiae was determined by the macrodilution method. The plasma concentration 
of amoxicillin administered by I.M. route in O. niloticus at doses of 30 mg.kg -1 and 60 
mg.kg -1 was quantified by liquid chromatography with sequential mass spectrometry 
detection. The profile of systemic infection of S. agalactiae in O. niloticus submitted to 
experimental infection by the administration of 104 and 105 CFU inoculum in the swimming 
bladder was evaluated. These animals were evaluated for S. agalactiae infection by the 
counting of CFU mL-1 in brain, heart and blood. The therapeutic efficacy of amoxicillin by 
I.M. route to S. agalactiae was evaluated in three groups: treated with 30 mg.kg-1, treated 
with 60 mg.kg-1 and untreated (Control). For this assay, fish were subjected to systemic 
infection with inoculum at the concentration of 105 and evaluated by the count CFU. mL-1 
in brain, heart, and blood. The hemogram and serum biochemistry of Nile tilapia submitted 
to experimental infection were evaluated in 2 groups: treated with 30 mg.kg-1 and 
untreated. The clinical safety of amoxicillin was evaluated by hemogram, serum 
biochemistry, somatic index of the heart, liver, kidney and spleen and histopathology of 
liver and kidney in fish from three groups: therapeutic dose 30 mg.kg-1, 150 mg.kg -1 and 
300 mg.kg-1. Environmental toxicity factor was determined for O. niloticus, Lemna minor 
and Daphnia magna. The results showed that the S. agalactiae strain used in this study is 
sensitive to the active principle amoxicillin, with a concentration ranging from 0.09 to 0.18 
μg mL-1. The plasma curve of amoxicillin trihydrate at concentrations of 30 and 60 mg. Kg-

1 allowed an interval of 48 h for both concentrations. The experimental model of bacterial 
inoculum application of S. agalactiae via the swimming bladder at the concentration of 105 
CFU.mL -1 effectively induced streptococci disease in Nile tilapia showing an progressive 
increase of CFU.mL-1 counts in the evaluated organs, with isolation in the seventh day of 
evaluation. Administration of 30 and 60 mg. Kg-1 doses of amoxicillin trihydrate by I.M. 
route in O. niloticus challenged with live S.agalactiae inoculum were equally effective. Fish 
infected with S. agalactiae and treated with the dose 30 mg.kg-1 amoxicillin did not differ 
clinically as a result of both groups having the disease already installed, however fish that 
were not treated showed higher leukocyte recruitment and fall in the number of 
thrombocytes. Amoxicillin, even at a concentration of 10 times the therapeutic dose, 
demonstrated to be clinically safety for tilapias, with no alterations in the tests performed 
in comparison to the physiological standard fish. Amoxicillin in the concentration of 2.6 g.L-

1 showed low toxicity for L. minor, D. magna and O. niloticus under the experimental 
conditions applied. Amoxicillin at the dose of 30mg.Kg-1 administered by I.M. route in O. 
niloticus presented promising results for the treatment of S. agalactiae  
 
Keywords - aquaculture, tilapia farming, LC-MS / MS, MIC, Streptococcus agalactiae, 
antimicrobial 
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1. INTRODUÇÃO  

 

 

 A biomanipulação dos ecossistemas aquáticos com a maximização dos 

recursos produtivos traz inúmeros desafios, dentre os quais se destaca o controle 

sanitário das populações de peixes. Em geral, o aumento de espécimes por área, 

somado às práticas de manejo, resulta na ocorrência do estresse, condição fisiológica 

responsável por imunossuprimir os sistemas de defesa dos peixes, predispondo-os a 

enfermidades (HIRSCH et al., 2006). Neste preceito, agentes etiológicos que causam 

aparentemente poucos danos às populações de peixes em seu habitat natural, podem 

tornar-se agentes precursores de doenças de grande importância econômica quando 

submetidos às condições de criação (YOUSEFIAN e AMIRI, 2009). 

Poucos são os antimicrobianos aprovados para o uso em aquicultura, de 

acordo com FDA -Food and Drug Administration, órgão regulamentador do uso de 

drogas nos Estados Unidos, apenas a oxitetraciclina, florfenicol e sulfadimetoxina 

associada com ormetropim podem ser adicionados à ração e usados no controle de 

enfermidades bacterianas em aquicultura (FDA, 2017). Neste contexto, a eficácia 

clínica, a segurança clínica aos animais em uso, juntamente a segurança ao ambiente 

aquático são propriedades importantes que devem estar associadas à eficácia no 

controle antimicrobiano aquático, tornando extremamente complexo os processos de 

aprovação de novos fármacos (FDA, 2017).  

De acordo com a Resolução XXVIII da 75° sessão geral da comissão 

internacional da OIE (Organização Mundial de Sanidade Animal) que define a lista de 

antimicrobianos de importância na medicina veterinária, a amoxicilina apresenta 

potencial para uso em peixes, no entanto, necessitando do delineamento de 

protocolos terapêuticos eficazes para seu uso em organismos aquáticos (OIE, 2007).  

Partindo-se da importância patogênica da estreptococose para a tilapicultura, 

associado à necessidade de desenvolvimento de programas de sanidade eficazes 

para controlar estas enfermidades em plantéis aquícolas, o presente estudo tem por 

objetivos avaliar a eficácia terapêutica, segurança clínica e ecotoxicológica da 

amoxicilina, administrado via oral, para o tratamento de Streptococcus agalactiae em 

tilápias do Nilo, Oreochromis. niloticus.  
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1. Amoxicilina 

 

 

As penicilinas são antibióticos ß-lactâmicos sintetizados por microorganismos, 

denominadas penicilinas naturais, como exemplo a penincilina G (NIELSON et 

al.,1995). Com a descoberta do ácido 6-aminopenicilânico, foi possível a síntese de 

novas penicilinas, denominadas penicilinas semi-sintéticas por não serem 

encontradas na natureza (ROLINSON; GEDDES, 2007). As penicilinas 

semissintéticas, em comparação as penicilinas naturais, apresenta baixa toxicidade, 

amplo espectro de ação, maior absorção, resistência ao pH ácido do estômago e são 

menos sensíveis à degradação enzimática pelas penicilinases (WANG et al., 1999). 

Além da alta distribuição para sangue, pulmão, fígado, rins e pele (SPINOSA, 2011). 

Os antibióticos β-lactâmicos são agentes bactericidas que produzem seus 

efeitos principalmente através de dois mecanismos: inibição da síntese de parede 

bacteriana e indução de autólise bacteriana, atuam ativando uma autolisina bacteriana 

endógena que destrói os peptideoglicanos. Portanto, para que os β-lactâmicos atuem, 

é necessário que a bactéria esteja na fase de multiplicação, pois este é o momento 

em que a parede celular é sintetizada. Assim, a atividade reduzida deste fármaco em 

situações clínicas em que parte da multiplicação bacteriana está na fase estacionária, 

como nos abscessos. (GARCÍA SÁNCHEZ et al., 1999; ZENG; LIM, 2013).  

Os fármacos β-lactâmicos são muito utilizados para tratamento de meningite 

bacteriana. Altas doses sistêmicas de β-lactâmicos são geralmente bem toleradas e 

podem atingir concentrações de líquido cefalorraquidiano bem acima da concentração 

inibitória mínima (CIM) de patógenos sensíveis( SINNER; TUNKEL, 2004). 

Os β-lactâmicos não tem ação intracelular, portanto não são indicados para 

bactérias intracelulares. Como estes não são substâncias lipofílicas, a sua penetração 

intracelular é escassa e quase nunca atingem níveis superiores a 25 a 50% das 

concentrações plasmáticas do fármaco. Sua ação bactericida é dependente do tempo 

de exposição, devendo manter a concentração acima da CIM no intervalo entre doses. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0891552004000698#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0891552004000698#!
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O efeito persistentes bactericida após não haver mais o fármaco no organismo é 

mínimo (NIELSEN; CARS; FRIBERG , 2011). 

Apesar deste fármaco, geralmente apresentar alta segurança clínica, mas 

pode-se observar feitos colaterais e adversos. Os efeitos indesejados são 

hepatoxicidade, neutropenia e encefalopatia (LAGACÉ-WIENS e RUBINSTEIN, 

2012), podendo levar a quadro transitório de aumento de enzimas hepáticas e 

excitação neuronal (LEITNER et al., 2010). 

A amoxicilina é uma penicilina semi-sintética, aminopenicilina, utilizada na 

medicina humana e veterinária (HIRSCH et al., 1999), apresentando eficácia ampla 

para o tratamento de infecções causadas por bactérias Gram-positivas e Gram-

negativas (GORDON et al., 1972; BROGDEN et al., 1979). De um modo geral 

bactérias Gram-negativas apresentam um valor de CIM alto, tornando a amoxicilina 

menos potente. Um princípio ativo muito utilizado de forma sinérgica é o ácido 

clavulânico, que atua como um inibidor β-lactamases, estas enzimas atuam 

quebrando o anel benzênico, comum a todas as moléculas de β-lactâmicos, 

responsáveis pela ação bactericida (GARCÍA SÁNCHEZ et al., 1999). 

A amoxicilina apresenta uma correlação direta entre a sua concentração no 

fluido extracelular e a concentração plasmática, apresentando pouca ligação com 

proteínas séricas. Por conseguinte, pode ser estabelecido um elo realista entre a 

concentração sérica in vivo e a concentração que chega ao foco infeccioso 

(HOFFMAN, 1998). 

A amoxicilina vem sendo empregada terapeuticamente em algumas espécies 

de peixes, apresentando resultados satisfatórios como os observados por Inglis et al., 

(1992) e Brown; Grant (1992; 1993) no tratamento da furuncolose em salmão do 

atlântico e pseudoturbeculose em Seriola lalandi. Lemos et al. (2006) em pesquisa de 

teste de sensibilidade por disco difusão de amoxicilina notou alta sensibilidade para 

cepas de S agalactiae isoladas no Brasil em acordo a protocolos estabelecidos pela 

Clinical and Laboratory Standards Institute antimicrobial - CLSI (2003). Segundo Miller 

(2010) em pesquisa em bases de dados e artigos científicos referentes a diversas 

espécies de peixes observou-se como efetiva a dose de 25 mg de amoxicilina por Kg 

administrada via oral de 12 em 12 horas contra bactérias gram-positivas. 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006295216303513#b0160
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2.2. Tilapicultura intensiva no Brasil 

 

As tilápias (Oreochromis sp.) são peixes de água doce da família Cichlidae, 

nativas da África e regiões do Oriente Médio (TREWAVES, 1983). Apresentam alta 

taxa de crescimento e reprodução (NANDLAL; PICKERING, 2004), além de tolerância 

em ambientes aquáticos com baixa concentração de oxigênio dissolvido (NOGUEIRA, 

2007). 

A meta da Secretária de Aquicultura e Pesca (SAP) é que, em 2030, o país se 

torne um dos maiores produtores do mundo, com produção de 20 milhões de 

toneladas por ano, com exportação principal de camarão e lagosta, mais 

diversificando com a produção intensiva de espécies amazônicas e da tilápia que 

cresce 17% ao ano (BRASIL, 2014). 

O Brasil já é um dos sete maiores produtores de tilápia do mundo, com um 

volume de mais de 250 mil toneladas. A tilápia é uma das três espécies de peixe mais 

cultivadas no planeta e uma das mais consumidas nos Estados Unidos, potencial 

importador da produção brasileira. No Brasil somente não é criada no estado do 

Amazonas por legislação que não permite a criação de peixes exóticos. Por conta 

deste fato, há investimento em várias regiões do Brasil para incentivar a produção de 

pescados em cativeiro em parceria com SAP, Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária (Embrapa), Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e 

Instituto Brasileiro de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro). Há apoio em 

projetos para o desenvolvimento de normas técnicas para tilápia com inserção da 

mesma no cardápio da merenda escolar nos estados do Rio Grande do Norte, Piauí 

e Espírito Santo. Testes sensórias gustativo e olfativo, feito por crianças em idade 

escolar, apontam níveis de satisfação positiva, para o consumo da tilápia como fonte 

de proteína, sendo relatado apreço pelo aroma e sabor suave do filé (BRASIL, 2014). 

Da mesma forma, as disputas por novos mercados, a concorrência com outros 

países neste início das exportações, a necessidade de se desenvolver um mercado 

interno mais forte, bem como as novas oportunidades de uma aqüicultura intensiva, 

deverão considerar os aspectos sanitários na produção das tilápias, através de 

manejos eficientes do sistema aquático que visem melhorar não somente a 

https://www.embrapa.br/
https://www.embrapa.br/
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produtividade, mas também proteger o consumidor e o meio ambiente 

(ZIMMERMANN e FITZSIMMONS, 2004). 

 

2.3. Streptococcus agalactiae 

 

O S. agalactiae é classificado como do grupo B de Lancefield de morfologia 

esférica ou cubóide. Gram-positiva, catalase negativa e unem-se em forma de pares 

ou cadeias (ROBERTS, 2012), é imóvel, não esporulada e anaeróbia facultativa, 

obtém energia por meio da fermentação de carboidratos como a glicose (HARDIE e 

WHILEY, 1997). 

Dentre os mecanismos de virulência expressos pelo S. agalactiae, a capsula de 

polissacarídeo (CP) se destaca por inibir a fagocitose por macrófagos e neutrófilos do 

hospedeiro (NIZET, 2002) possibilitando a sobrevivência intracelular no fagócito e a 

possível migração desta bactéria para o sistema nervoso central (SNC). Seu papel 

mais importante está na capacidade de seus polissacarídeos inibirem a fagocitose, 

sendo o ácido siálico fator essencial para a patogenicidade, pois impede a deposição 

do componente C3b do sistema complemento, inibindo a fagocitose (JARVA et al., 

2003). Outros fatores de virulência como o píli, proteínas ricas em serina (PRS), β-

hemolisina, citolisina, fibronectina e ácido teicóico são importantes para a infecção do 

organismo (LEMIRE et al., 2012). 

O S. agalactiae é prevalente em clima quente (JARVA et al, 2003). São 

bactérias oportunistas amplamente distribuídas no ambiente aquático, associadas à 

má qualidade da água, manejo inadequado e condições de criação intensiva, 

causando prejuízos econômicos importantes para a aqüicultura mundial 

(HERNANDEZ et al., 2009). 

A temperatura da água é um fator ambiental importante na patogenicidade da 

estreptococose, pois temperaturas mais altas aumentam a taxa de mortalidade 

independente da concentração do desafio utilizado em ensaio experimentais 

(RODKHUM; KAYANSAMRUAJ; PIRARAT, 2011; KAYANSAMRUAJ et al., 2014). 

Nos peixes, o quadro clínico principal observado é a meningoencefalite com 

movimentos giratórios na superfície da água, escurecimento da pele acompanhada 

de letargia, anorexia, opacidade de córnea e exoftalmia. Na necropsia, é notado 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378113517306144#bib0015
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macroscopicamente hemorragia na pele, esplenomegalia, hepatomegalia, ascite, 

palidez dos órgãos e aderências viscerais (CHIDEROLI et al., 2017, PRETTO-

GIORDANO et al., 2010).  

Na análise microscópica, ocorre severa inflamação granulomatosa no cérebro, 

epicárdio, meninges e olhos, necrose, vacuolização de hepatócitos e congestão 

esplênica e degeneração dos túbulos renais (KAYANSAMRUAJ et al., 2014, 

RODKHUM; KAYANSAMRUAJ; PIRARAT, 2011; INOCENTE FILHO et al., 2009). 

 

3. OBJETIVOS 

 

 

O presente estudo objetivou avaliar a eficácia terapêutica, segurança clínica e 

ecotoxicológica do antibiótico amoxicilina triidratada, administrado via intramuscular, 

para o tratamento de S. agalactiae em tilápias do Nilo, O. niloticus. 

 

3.1. Objetivos específicos 

 

• Determinar a concentração inibitória mínima da amoxicilina para bactéria S. 

agalactiae isolada de tilápia do Nilo; 

• Determinar a concentração plasmática da amoxicilina na concentração de 30 e 

60 mg.kg-1 em tilápias do Nilo; 

• Padronizar a doença a ser tratada por monitorização da presença do S. 

agalactiae no cérebro, coração e sangue por meio da contagem de unidades 

formadoras de colônia por mL (UFC.mL-1) em meio seletivo; 

• Estudar a eficácia terapêutica para as doses de 30 e 60 mg.kg-1 de amoxicilina 

v. intramuscular em peixes desafiados com inóculos vivos de S. agalactiae por 

contagem de UFC.mL-1 para os órgãos cérebro, sangue e coração; 

• Avaliar a clínica dos peixes infectados experimentalmente infectados por S. 

agalactiae e tratados com a dose 30 mg.kg-1 de amoxicilina via intramuscular; 

• Avaliar a segurança clínica da amoxicilina triidratada por estudo de dose-

resposta quantal: dose 30 mg.kg-1 (dose terapêutica: 1X), 150 mg.kg-1 (5X) e 300 

mg.kg-1 (10X);  
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• Avaliar a ecotoxicidade aguda da amoxicilina em peixes (O. niloticus), plantas 

aquáticas (Lemna minor) e microcrustáceos (Daphnia magna) em acordo a normas 

vigentes. 

 

4. MATERIAL E MÉTODOS 

 
 

O estudo foi aprovado pela comissão de ética da Universidade Estadual 

Paulista Júlio de Mesquita Filho, Campus de Jaboticabal sob o número de protocolo 

0215433/14. 

 

4.1. Local de condução dos estudos. 

 

• Infectório de Animais de Laboratório e no laboratório de Análises de Alimentos 

de Origem Animal e Água, ambos pertencentes ao departamento de Medicina 

Veterinária Preventiva, UNESP – FCAV- Jaboticabal – SP: conduzido os ensaios de 

eficácia, segurança clínica bem como análises microbiológicas e teciduais. 

• Laboratório de Ecotoxicologia dos Agrotóxicos e Saúde Ocupacional, 

Departamento de fitossanidade, UNESP – FCAV - Jaboticabal – SP: condução dos 

ensaios de ecotoxicidade nas diversas espécies. 

• Instituto de Química, Departamento de química Análitica., UNICAMP – 

Campinas – SP: condução das análises de cromatografia líquida com detecção por 

espectrometria de massas sequencial (LC-MS/MS). 

 

4.2. Acondicionamento e alimentação 

 

Todos os exemplares de peixes experimentados foram oriundos da piscicultura 

Pirajuba®, Porto Ferreira. Os peixes foram acondicionados em aquários de 100L em 

número de acordo a amostragem diária de cada estudo a ser detalhada em no tópico 

específico de cada estudo. Nos primeiros três dias de aclimatação, adicionou-se 

cloreto de sódio (NaCl) na concentração de 6,0 g.L-1 na água de criação (CARNEIRO 

& URBINATI, 2001), permanecendo sem manejo por 30 dias para que a concentração 

plasmática de cortisol e a osmolaridade voltassem aos níveis basais.  
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As tilápias do Nilo receberam ração comercial peletizada Laguna Socil® (32% 

de proteína). O arraçoamento foi realizado duas vezes ao dia, alimentados pela 

manhã e tarde, correspondendo a 3% da biomassa dos tanques. 

Os microcrústaceos Daphnia magna receberam como alimento a alga 

Pseudokirchneriella subcaptata e um composto de levedura com a mesma ração 

fornecidas aos peixes, preparado segundo a NBR 12713 (ABNT, 2016) e fornecidos 

uma vez ao dia. Sua origem e criação foi exposta no tópico correspondente ao estudo. 

 

4.3. Anestesia dos peixes 

 

Para os procedimentos de manipulação, com exceção o estudo de 

ecotoxicidade, os peixes foram anestesiados por imersão em solução aquosa de 

benzocaína (Figura 1) na proporção de 0,03g.L-1 como pré-anestésico, 0,1g.L-1 para 

anestesia e 1 g.L-1 para eutanásia adaptado de Wedemeyer (1970). 

 

 

Figura 1: Exemplar de O. niloticus imergido em solução de benzocaína em posição 

lateral e sem movimentação do opérculo. 

 

4.4. Monitoração da qualidade de água. 

 

A qualidade da água foi determinada no momento da alimentação, sendo a 

temperatura e concentração de oxigênio dissolvido medidos pelo aparelho YSI, 

modelo 55, e o pH e a condutividade elétrica pelo aparelho YSI, modelo 63.  

Para o ensaio de ecotoxicidade, os parâmetros de qualidade de água foram 

aferidos antes do início de exposição dos organismos e após o final de exposição. 
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4.5. Preparo do inóculo bacteriano 

 

O isolado de S. agalactiae foi reativado na população de tilápias do Nilo 

destinadas a este estudo. Com a apresentação de sinal clinico, amostra do cérebro 

foi coletada de forma estéril, macerada e então realizada a diluições seriada da 

amostra na proporção de 1:10 em solução salina a 0,65% (QUINN et al, 2010). Uma 

alíquota de 100 µL da solução foi dispersa em superfície de Ágar seletivo para S. 

agalactiae (Himedia®) e incubadas em aerobiose por 48 horas. Com a multiplicação, 

uma colônia isolada foi transferida para caldo BHI (Merck®) e após a multiplicação foi 

submetida a extração de DNA e posteriormente identificadas com os 

primers:  5’AGI/3’B (BERRIDGEA; BERCOVIERB; FRELIER, 2001) e 

SAG40/SAG445 (EL-RAZIKA et al., 2010). Com esta identificação o isolado foi 

utilizado para o desafio experimental, denominada assim cepa matriz. 

Para o preparo dos inóculos destinados aos desafios bacterianos utilizados, 

uma alíquota da cepa matriz foi adicionada ao caldo de infusão de cérebro e coração 

(BHI) e incubada a 28°C por 48 horas. Após a mesma foi submetida a centrifugação 

por 12857 rcf durante 15 minutos em centrifuga refrigerada para formação de 

precipitado bacteriano. O caldo foi desprezado e o pelete formado foi ressuspendido 

em solução tampão fosfato pH 7,2, repetido este procedimento por 3 vezes. Após 

retirada do caldo BHI, foi diluído a suspensão bacteriana até atingir a absorbância 

correspondentes a concentração bacteriana desejada:104 ou 105 em acordo ao teste. 

Foi confirmado o número de UFC.mL-1 por contagem em placa. 

  

4.6. Avaliação da amoxicilina quanto a concentração inibitória mínima e 

concentração bactericida mínima para bactéria S. agalactiae. 

 

Para avaliação da CIM e a concentração bactericida mínima (CBM) utilizou-se 

o método de macrodiluição segundo CLSI (2013), com adaptações, devido a CLSI 

referir-se a bactérias de animais endotérmicos. As alterações foram discriminadas a 

seguir. Para o teste utilizou-se 10 concentrações do fármaco com redução progressiva 

da concentração na razão de 2: 11,98; 5,99; 2,99; 1,49; 0,74; 0,37; 0,18; 0,09, 0,045 

e 0,022 µg.mL-1. Para cada teste, foram ensaiados 3 tubos por concentração. Também 
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foram acrescidos 3 tubos controle positivo, ou seja, sem adição de amoxicilina e três 

tubos controle negativo, ou seja, sem adição de inóculo bacteriano. O teste foi repetido 

4 vezes. O meio utilizado foi caldo Mueller-Hinton com cátions ajustados 

suplementado com sangue lisado de cavalo a 5%. Para cada tubo teste havia a 

concentração final de 2,0 x 105 UFC. Os tubos foram protegidos com papel alumínio 

devido a amoxicilina ser fotodegradada e levados para incubar em estufa a 28°C por 

48 horas. Após este período, uma alíquota de 100 µL de cada tubo foi dispersa em 

superfície em placa de petri com ágar sangue seletivo para S. agalactiae. Este 

procedimento foi realizado em triplicata. As placas foram incubadas nas mesmas 

condições dos tubos. Realizado após 48 horas a contagem de unidades formadoras 

de colônia por mL (UFC.mL-1). 

 

4.7. Avaliação da amoxicilina quanto a concentração plasmática. 

 

Para avaliação da concentração plasmática do fármaco, foram utilizados 16 

tilápias do Nilo com 500 ± 100g distribuídas em 2 grupos: 8 peixes tratados com 

30mg.kg-1 e 8 peixes tratados com 60 mg.kg-1. O tratamento consistiu em dose única 

de amoxicilina* 15%, via intramuscular (Figura 2). Realizou-se a venopunção de 

sangue para obtenção de plasma dos mesmos peixes nos tempos de 0.5, 1, 2, 4, 8, 

12, 24 e 48 horas após administração do fármaco. 

 

 

Figura 2: Pesagem com posterior administração de amoxicilina via intramuscular em 

tilápias do Nilo. 

*Clamoxil ®- Zoetis. 
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Após a coleta, o sangue foi centrifugado em centrifuga refrigerada para 

obtenção do plasma. As amostras foram congeladas a - 20°C e protegidas da luz até 

o momento da análise quantitativa do fármaco. 

A quantificação de amoxicilina plasmática foi realizada de acordo com Yoon et 

al. (2004), com adaptações. Para isso utilizou-se cromatografia líquida com detecção 

por espectrometria de massas sequencial (LC-MS/MS) com padronização externa e 

coluna C18, modelo Zorbax Eclipse XBD, 4,6x150 mm e partícula de 3,5 um (Agilent, 

EUA). Para análise das amostras, 200 µL de plasma foram extraídos com 400 µL de 

acetonitrila e 100 µL de H2O, utilizando-se agitação em vortex por 15 segundos. Após 

centrifugação (14000 g, 10 minutos) o sobrenadante foi transferido para um novo tubo 

e foi adicionado 500 µL de diclorometano, seguido de agitação em vortex por 10 

segundos. A solução resultante foi centrifugada (14000 g, 5 minutos) e uma alíquota 

de 200 µL da fração superior foi retirada. A seguir as amostras foram diluídas até a 

faixa de concentração da curva analítica (50 - 700 ng.mL-1) e em seguida 5 µL foram 

injetados no equipamento. As fases móveis utilizadas foram: A: água contendo 0,1% 

de ácido fórmico; B: Metanol contendo 0,1% de ácido fórmico. Foi utilizado um fluxo 

de 0,4 mL/min com o seguinte gradiente (em % B): 0,0-1,0 min: 35%; 1,0-1,5 min: 

rampa até 75%; 1,5-3,0 min: 75%; 3,0-3,5: rampa até 35%; 3,5-5,0: 35%. A detecção 

dos íons foi realizada no modo positivo através das transições 365,90>348,80 

(Quantitativa) e 365,90 > 114,00 (Qualitativa) com Multiple Reaction Monitoring 

(MRM).  

A transição qualitativa foi utilizada para confirmação da substância, através da 

comparação da razão de intensidade de sinal com os padrões analíticos. 

 

4.8. Ensaio de padronização da doença – infecção experimental 

 

Em pequenos ensaios pilotos anteriores, concentrações bacterianas de S. 

agalactiae superiores a 106 acarretaram um número alto de mortes de tilápias do Nilo 

antes do tempo de 7 dias. Tempo de 7 dias é o tempo desejado para condução do 

presente estudo. Neste sentido, para verificação do comprometimento da infecção 

sistêmica da bactéria S. agalactiae, realizou-se um ensaio preliminar com dois grupos: 

21 peixes submetidos a infecção experimental com inóculo na concentração de 104 e 
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21 peixes submetidos a inóculo na concentração de 105. Após a injeção de 0,2 mL de 

inóculo na bexiga natatória (Figura 3), os peixes foram amostrados todos os dias (n = 

3), durante sete dias.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: A: administração de inóculo na bexiga natatória de tilápias do Nilo, B: placa 
para confirmação de UFC por exemplar. 

 

Para avaliação quantitativa de UFC, foram coletados de forma estéril 

fragmentos de cérebro, coração e soro. Após os tecidos foram pesados e macerados 

em solução salina a 0,65% na proporção de 1:10. Foram realizadas diluições seriadas 

nas proporções: 101 a 107. Uma alíquota de 100 µL-1 da solução foi dispersa em 

superfície em placa de petri com ágar seletivo para S. agalactiae (Figura 4).  

 

 

Figura 4: A: maceração do órgão, B: homogeneização do órgão com proporcional de 
1:10 de solução salina a 0,65%, C: Distribuição de alíquota de 100 µL da 
solução preparada de órgão + solução salina, D: colônias de S. agalactiae 
multiplicadas à partir de órgão de tilápia do Nilo experimentalmente 
infectada. 

Para cada diluição foram realizadas três réplicas de semeadura em placas 

distintas. As placas foram incubadas em aerobiose por 48 horas. Sendo realizada a 

contagem de UFC.mL-1 após a 48 horas. 

BA C D

A B 
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Com a escolha da melhor concentração a ser discriminada no tópico resultados, 

outros 28 peixes foram submetidos a infecção e avaliados também durante 7 dias, 

para então constitui-se uma curva de comportamento de isolamento bacteriano nos 

diversos órgãos avaliados. 

Foi utilizado a técnica de imuno-histoquímica indireta (IHC) com a utilização de 

anticorpo policlonal específico para marcação do S. agalactiae. Para tal, fragmentos 

de cérebro e coração foram fixados em formol a 10% e após 24 horas os mesmos 

foram submetidos desidratação e subsequente inclusão em parafina. Após, aplicado 

a técnica de IHC. O método de IHC indireta foi de acordo com o descrito por De Mateo 

et al. (1993). O tecido foi desparanizado e hidratado, e a recuperação antigênica feita 

em calor úmido (panela de pressão) em tampão citrato por 15 minutos. Seguiu-se o 

bloqueio da peroxidase endógena com solução comercial (Dako Dual Endogenous) e 

dos sítios inespecíficos (Dako Protein Block Serum-Free). A partir deste ponto, as 

laminas de coração e cérebro foram incubadas com IgY anti- S. agalactiae, produzida 

e cedida por Eto et al. (2017) na diluição de 1:1000 e outra duplicata com a IgY 

inespecífica e incubado por 18 horas/overnight em câmera escura e úmida à 4°C. Em 

seguida, foi adicionado o anticorpo IgG de coelho anti-IgY ligado a peroxidase (Sigma, 

St. Louis, USA) na diluição de 1:2000, incubado por duas horas e a reação revelada 

com 3,3'-Diaminobenzidina (DAB). As laminas foram montadas e contracoradas com 

hematoxicilina e eosina (HE) e analisadas em microscopia de luz e as imagens 

capturadas em software de captura Olympus Stream. Também foi acrescida a 

coloração de HE para visualização da arquitetura do tecido cardíaco e cerebral.  

 

4.9. Ensaio de eficácia terapêutica. 

 

Para avaliação da eficácia terapêutica, foram utilizados 54 tilápias do Nilo com 

150 ± 15g distribuídas em 3 grupos: tratadas com 30 mg.kg-1, tratadas com 60 mg.kg-

1 e não tratadas. O tratamento, em acordo ao resultado da curva de comportamento 

do isolamento bacteriano, consistiu em duas doses de amoxicilina* 15% via 

intramuscular com intervalo de 48 horas no 3° e 5° dia após a infecção experimental. 

Seis peixes foram coletados por grupo nos dias 4, 5 e 7 dias após a infecção 

experimental (Tabela 1). 
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Tabela 1: Distribuição das tilápias no estudo de eficácia terapêutica 

 
1 Desafio por Inóculo de Streptococcus agalactiae. 
2 mg.kg-1 - Dose de amoxicilina administrada via intramuscular. 
3 DPI - Dias após indução da infecção experimental. 
 4 Dia de administração da amoxicilina. 
5 Número de peixes amostrados. 

 
Para avaliação quantitativa de UFC.mL-1, foram coletados de forma estéril 

fragmentos de cérebro, coração e soro (Figura 5). A avaliação da presença de S. 

agalactiae foi a mesma utilizada no item 4.8. 

 

   
Figura 5: Venopunção do vaso caudal (A), retirada de cérebro (B), retirada de coração 

(C) para avaliação da presença de S. agalactiae. 
 
4.10. Ensaio de avaliação clínica de peixes infectados experimentalmente por S. 

agalactiae e tratados com a dose 30mg.kg-1 de amoxicilina via intramuscular. 

 

Para avaliação clínica dos peixes submetidos à infecção experimental e 

tratados com amoxicilina* foram utilizados 49 tilápias do Nilo com 200 ± 25g 

distribuídas em 3 grupos: padrão fisiológico, tratadas com 30 mg.kg-1 e não tratadas.  

O tratamento consistiu em duas doses de amoxicilina* 15% via intramuscular 

com intervalo de 48 horas no 3° e 5° dia após a infecção experimental.  

*Clamoxil ®- Zoetis. 

1 2 3 
4 4 5

 4 6 7

T1          + 30
 
6

 5
6 6

T2          + 60 6 6 6

T3          + 0 6 6 6

DPI
3

mg/Kg
2Grupo Desafio

1
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Os peixes foram amostrados 4, 5 e 7 dias após a infecção experimental também 

empregado inóculo de S. agalactiae na concentração 105 (Tabela 2). 

 

Tabela 2: Distribuição das tilápias no estudo avaliação clínica dos peixes infectados 
experimentalmente por S. agalactiae e tratados com a dose 30 mg.kg-1 de 
amoxicilina. 

 
1 Desafio por Inóculo de Streptococcus agalactiae. 
2 mg.kg-1 - Dose de amoxicilina administrada via intramuscular 
3 DPI - Dias após indução da infecção experimental. 
 4 Dia de administração da amoxicilina. 
5 Número de peixes amostrados. 
6 Padrão fisiológico. 

 

Nos dias 4, 5 e 7 dias após a infecção experimental, realizou-se a avaliação 

clínica dos peixes conforme as etapas seguintes. 

 

4.10.1. Avaliação hematológica  

 

Foram colhidas amostras de sangue dos peixes por punção de vaso caudal. A 

determinação da contagem global de células vermelhas e brancas foram realizadas 

em câmara de Neubauer, utilizando a solução de Natt e Herrick (1952) com diluente 

na proporção de 1:100 (Figura 6: A, B). 

Foram realizadas a determinação do percentual de hematócrito (Figura 6: C). 

em microcentrífuga e da quantidade de hemoglobina circulante com reagente de 

Drabkin´s para leitura em comprimento de onda de 540nm e os valores de volume 

corpuscular médio (VCM) foram obtidos pelo cálculo VCM = (HT/HE) *100, os valores 

de Hemoglobina corpuscular médio (HCM) foram obtidos pelo cálculo HCM = (HB/HE) 

*100 e concentração hemoglobina corpuscular média (CHCM) pelo cálculo CHCM = 

(HG/HT) *100. A contagem diferencial de leucócitos foi realizada em extensões 

sanguíneas (Figura 6: D). com a contagem de 200 células, estabelecendo o percentual 

de cada tipo celular de interesse, após coloração prévia das extensões com May-

Grünwald-Giensa-Wrigth (TAVARES-DIAS; MORAES, 2003). 
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Figura 6: Fases do hemograma: A: colocação de sangue em corante Natt e Herrick, 
B: imagem de células em câmara de neubauer, C: preparo de capilar de 
hematócrito, D: confecção de extensão sanguínea. 

 

4.10.2. Avaliação da bioquímica sérica  

 

Amostras de sangue colhidas sem anticoagulante (conforme item anterior) 

foram centrifugadas a 5.000 rpm por cinco minutos para obtenção de soro. O estudo 

do bioquímico sérico de aspartato aminotrasferase (AST), alanina aminotransferase 

(ALT), fosfatase alacalina (FA), proteínas totais, colesterol, triglicerídeos e creatinina 

foram determinadas enzimática e colorimetrimente em analisador bioquímico semi-

automático (Modelo LabQuest – Bioplus). Para avaliação da glicose utlizou-se 

amostras sangue com heparina no momento da coleta com o uso do aparelho accu-

chek peforma®. 

 

4.11. Avaliação da segurança clinica 

 

Para avaliação da segurança clínica do medicamento amoxicilina, 80 tilápias 

do Nilo com 120 ± 20g foram distribuídas em 3 grupos: 30 mg.Kg-1 (dose terapêutica), 

150 mg.Kg-1 (5X a dose terapêutica) e 300 mg.Kg-1 (10 X a dose terapêutica). Um 

grupo adicional foi acrescentado como padrão fisiológico. O tratamento consistiu em 

duas doses de amoxicilina* 15% via intramuscular com intervalo de 48 horas. Foram 

amostrados 8 animais por grupo avaliados em 24, 72 e 120 horas após a 2° dose do 

antibiótico (Tabela 3). 

 

 

A B C D 
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Tabela 3: Distribuição das tilápias no estudo de segurança clínica. 

 
1 Dose de amoxicilina administrada. 
2 Horas após administração da 2° dose. 
3 Número de peixes amostrados por grupo 
4 Padrão fisiológico 
 

4.11.1. Avaliação morfometrica dos órgãos 

 

Com a necropsia, coletou-se o coração, fígado, rim e baço para determinação 

do índice somático, através da proporção entre peso do órgão (PO) e peso corporal 

(PC) expressos como índice somático hepático, renal e esplênico, calculado pela 

fórmula: Índice somático (IS) = PO X 100/PC.  

Fragmentos de fígado e rim do 5° dia de coleta foram fixados em formol 

tamponado a 10% e após 24 horas os mesmos foram transferidos para o álcool a 

70%. Os tecidos foram emblocados em parafina e cortados em espessura de 5μm 

para confecção das lâminas coradas em hematoxilina e eosina (HE). A leitura foi 

realizada em aumento de 400 x em microscopia luz para determinação de possíveis 

alterações patológicas. 

Para avaliação da segurança clínica os peixes foram submetidos também a 

avalição hematológica (4.10.1) e a avaliação bioquímica (4.10.2). 

 

4.12. Avaliações Ecotoxicológicas  

 

Este estudo foi conduzido segundo as normas para teste de ecotoxicologia para 

peixes cyprinideos: NBR 15088 (ABNT, 2016), Lemna minor (OECD, 2002) e Daphnia 

magna, NBR 12713 (ABNT, 2016) com adaptações a serem pautadas a seguir. 

Os ensaios de toxicidade foram conduzidos em salas climatizadas do 

Laboratório de Ecotoxicologia dos Agrotóxicos e Saúde Ocupacional, do 

departamento de Fitossanidade da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias da 

Universidade Estadual Paulista, campus de Jaboticabal/SP. 

24 72 120

T1 X 8 
3

8 8

T2 5X 8 8 8

T3 10X 8 8 8

T4 PF
4

  - 8   -

Grupo mg/Kg
1 HPA

2



18 

 

4.12.1. Características da droga estudada.  

 

Amoxicilina* triidratada em pó, pureza: 98,8%, densidade: 0,357 g/cm³, pH: 5,2, 

teor de água 12, 8%, assim, apresentado característica propícias em acordo a 

Farmacopeia Brasileira (BRASIL, 2010). 

 

4.12.2. Análise de estabilidade da amoxicilina na água 

 

 Para avaliação do comportamento da droga na água avaliou-se 3 amostras por 

tempo nos diferentes meios de cultura. Para tal, a amoxicilina foi diluída na proporção 

de 1g.L -1 para: água de abastecimento filtrada (O. niloticus), Meio Hoagland's (L. 

Minor) e Meio M4 (D. magna). As soluções testes foram submetidas as mesmas 

condições de ensaio das respectivas espécies alvo de estudo.  

As amostras foram retiradas da exposição do ensaio e congeladas – 20°C ao 

abrigo da luz em 0, 24, 48 h para meio de cultivo da espécie O. niloticus e do meio M4 

e para os tempos de 0, 12, 24, 48,72 e 144h para o meio de cultivo L. minor. Foram 

incluídas 3 amostras controle de cada meio de cultura sem adição de amoxicilina. 

A quantificação de amoxicilina em água foi realizada por cromatografia líquida 

com detecção por espectrometria de massas sequencial (LC-MS/MS) utilizando 

padronização externa e coluna C18, modelo Zorbax Eclipse XBD, 4,6x150 mm e 

partícula de 3,5 um (Agilent, EUA). Para isso, as amostras de água foram diluídas até 

a faixa de concentração da curva analítica (50 - 700 ng.mL-1) e em seguida 5 µL foram 

injetados no equipamento. As fases móveis utilizadas foram: A: água contendo 0,1% 

de ácido fórmico;B: Metanol contendo 0,1% de ácido fórmico. Foi utilizado um fluxo 

de 0,4 mL/min com o seguinte gradiente (em %B): 0,0-1,0 min: 35%; 1,0-1,5 min: 

rampa até 75%; 1,5-3,0 min: 75%; 3,0-3,5: rampa até 35%; 3,5-5,0: 35%. A detecção 

dos íons foi realizada no modo positivo através das transições 365,90>348,80 

(Quantitativa) e 365,90 > 114,00 (Qualitativa) com Multiple Reaction Monitoring 

(MRM). 

A transição qualitativa foi utilizada para confirmação da substância, através da 

comparação da razão de intensidade de sinal com os padrões analíticos. 

* High Hope®  
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4.12.3. Teste de solubilidade da amoxicilina 

 

  Com intuito de mimetizar o que aconteceria no ambiente diante de um acidente 

químico com a droga optou-se por avaliar a solubilidade sem adição de solventes 

auxiliares. Neste sentido utilizou-se a técnica de adição direta na água. Para tal, 

avaliou-se qual a menor concentração da amoxicilina em que se observa a formação 

de precipitado a olho nu, indicando saturação máxima da droga em estudo. 

Foram testadas concentrações gradativas de amostra de amoxicilina diluída em 

10 mL do meio de cultura M4. O meio de cultura utilizado apresentou as seguintes 

características: pH:7,74, Temperatura:19C°, O2: 5,25 mg.L-1. As concentrações 

testadas foram de 2,5 g.L-1, 2,55 g.L-1, 2,6 g.L-1, 2,65 g.L-1, 2,7 g.L-1, 2,75 g.L-1 e 2,8 

g.L-1. Com intuito de maximizar a homogeneização das soluções utilizou-se o aparelho 

ultrassom por 30 minutos. As soluções então foram dispostas nas mesmas condições 

do teste para microcrustáceos: temperatura de 20°C em ambiente escuro. Após 48 

horas as amostras foram avaliadas quanto a presença de precipitado (OECD, 2000). 

 

4.12.4. Ensaio de sensibilidade 

 

Realizou-se ensaio de sensibilidade para todos organismos testados: 

utilizando-se as concentrações de 2, 3, 4, 5, 6 e 7 g.L -1 de NaCl para o teste com a 

espécie D. magna, 1, 3, 5, 7, 10 g.L -1 de NaCl para L. minor e 0,5, 0,75, 1, 1, 25, 1,5 

g.L -1 de KCl para O. niloticus. Todos os ensaios foram realizados com 3 réplicas para 

cada concentração e respectivos grupos controle. 

 

4.12.5. Ensaio preliminar 

 

Realizou-se o ensaio preliminar para cada espécie com uma réplica para cada 

concentração contendo seis exemplares de O. niloticus, 12 frondes inicias de L. minor 

e cinco indivíduos de D. magna. Foram testadas a menor concentração que 

apresentou saturação da amoxicilina seguida de diluições sucessivas na razão de dois 

nas mesmas condições do ensaio definitivo, totalizando seis concentrações mais o 

grupo controle. 
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4.12.6. Ensaio definitivo 

 

 Para o ensaio definitivo levou-se em consideração resultados referentes aos 

testes anteriores, neste sentido, esclarecemos que em acordo a degradação da droga, 

optou-se por aplicar ensaio estático agudo com duração de 48 horas para as espécies 

O. niloticus e D. magna e ensaio semi-estático com duração de 168 horas para a 

macrófita L. minor. Neste ensaio houve renovação da solução no tempo de 72 horas.  

Em acordo ao ensaio preliminar, optou-se por determinar o fator toxicidade 

(FT), comparando-se uma concentração da droga em relação ao grupo controle. 

Para o ensaio definitivo com O. niloticus, utilizou-se quatro réplicas com seis 

peixes cada concentração. Totalizando24 peixes para o grupo controle e 24 peixes 

para o grupo com exposição a amoxicilina (Figura 7: A).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7: A: teste de toxicidade O. niloticus, B:teste de toxicidade L. minor, C e D: teste 

de toxicidade D. magna. 

A 

B 
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Para o ensaio definitivo com L. minor utilizou-se cinco réplicas com 12 frondes 

para cada concentração, totalizando 60 frondes inicias no grupo controle e 60 frondes 

iniciais para imersão em amoxicilina (Figura 7: B). 

Para o ensaio definitivo para a espécie D. magna realizou-se cinco réplicas de 

cada concentração com cinco neonatos em cada, totalizando 25 neonatos no grupo 

controle e 25 neonatos para o grupo com exposição a amoxicilina (Figura 7: C, D). 

Todos os testes foram repetidos três vezes e ao final do teste todos os 

exemplares foram avaliados quanto às alterações visuais em relação ao grupo 

controle em adição ao teste para espécie L. minor também se realizou a pesagem das 

frondes após secagem em estufa a 60C° por 5 dias (ISO, 2005). 

 

4.13. Análise estatística 

 

Para a estatística multivariada, os dados foram padronizados e os autovalores 

foram extraídos segundo modelo de análise de componentes principais (HAIR et al. 

2009). Utilizou-se o critério de Kaiser (1958) para identificar novas variáveis latentes. 

Os valores das correlações aceitas foram adotados de acordo com Streiner (2003) ou 

a critério do pesquisador.  

Os dados experimentais ou o fator extraído foram submetidos à análise de 

variância através de delineamento inteiramente casualizado em parcela subdividida 

no tempo “Split Plot Design”, tendo como tratamentos principais os grupos 

experimentais e as subparcelas os períodos experimentais, utilizando-se o pacote 

estatístico SAS, pelo procedimento PROC GLM, versão 8.2 (SAS, 2012).  

Para estabelecer a hipótese estatística de homocedásticidade e normalidade 

dos resíduos padronizados internamente utilizou-se o teste BoxCox (λ=1) e teste 

Shapiro–Wilk (P > 0.05) respectivamente. Empregou-se o teste Tukey (P < 0.05) para 

multicomparações entre as parcelas. Todas as análises estatísticas foram 

processadas no software SAS® (Statistical Analysis System), versão 9.3, Faculdade 

de Ciências Agrárias e Veterinárias (FCAV), UNESP/Jaboticabal-São Paulo. 

Os dados de análise de degradação foram submetidos à análise de regressão 

usando PROC REG (SAS, 2012).  
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Calculou-se os valores de CL 50;48h para O. niloticus e CE50;48h para D. 

magna e CE 50,168h para L. minor. Os dados foram calculados pelo método Trimmed 

Spearman-Karber (HAMILTON et al., 1977). 

 

5 . RESULTADOS E DISCUSÃO 

 

 

5.1. Avaliação da amoxicilina quanto a concentração inibitória mínima e 

concentração bactericida para bactéria Streptococcus agalactiae. 

 

O valor de CIM foi determinado pela concentração do fármaco que diminuiu em 

99,9% do valor do inóculo inicial, ou seja, reduziu a densidade bacteriana de 105 

UFC.mL-1 para pelo menos 10 2 UFC.mL-1. A CBM foi avaliada pela concentração onde 

não se observou nenhuma multiplicação bacteriana em placa (LEVISON, 2009).  

Assim, os resultados para CIM 99,9% para todas as repetições realizadas 

oscilou de 0,09 a 0,18 µg.mL-1 e o CBM 100% oscilou entre 1,5 a 2 ,5 µg.mL-1. A média 

encontrada para controle positivo foi de 1,04 x 107 UFC.mL-1 e os tubos pertencentes 

ao controle negativo não apresentaram nenhuma multiplicação bacteriana. 

Segundo CLSI (2017), em infecções com a bactéria Streptococcus spp sem 

características de meningite, a cepa é considerada sensível para amoxicilina em 

concentração de CIM ≤ 2 µg.mL-1. A categoria “sensível” significa que uma infecção 

por uma determinada cepa pode ser tratada adequadamente com a dose de agente 

antimicrobiano recomendada para esse tipo de infecção e espécie infectante. Neste 

mesmo manual, não há indicação da CIM para Streptococccus B hemolítico com 

características de meningite, porém ressaltam que havendo sensibilidade para 

ampicilina, princípio ativo que também é uma aminopenicilina, extrapolasse que 

haverá sensibilidade para amoxicilina. O valor de CIM de sensibilidade para ampicilina 

frente a bactéria Streptococcus B hemolítico é ≤ 0, 25 µg.mL-1.  

O European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing - EUCAST 

(2017) também não apresenta valor de CIM para amoxicilina, correlacionado a 

sensibilidade da amoxicilina ao Streptococcus do grupo B hemolítico a sensibilidade 
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da penicilina. Indicam sensibilidade a penicilina em concentração de ≤ 0, 25 µg.mL-1 

para o agente etiológico estudado. 

Como comparativo, o CIM do princípio ativo amoxicilina observado por outros 

pesquisadores foram: 0.031 - 0.250 µg.mL-1 (MAISAK; TIPMONGKOLSILP; 

WONGTAVATCHAI, 2011) para Streptococcus agalactiae; 0,0156 - 0,5 µg.mL-1, 

(DARWISH; ISMAIEL,2003), 0,0078 e 0,25 µg.mL-1 (LIM et al., 2016) para 

Streptococcus iniae e 0,031 a 0,50 µg.mL-1 (LIM et al., 2016) para Streptococcus 

parauberis. Todas cepas isoladas em peixes. 

Amoxicilina triidratada apresentou para o isolado de S. agalactiae um valor de 

CIM baixo, considerando assim sensível e adequado para o ensaio 

 

5.2. Avaliação da amoxicilina quanto à concentração plasmática 

 

Para avaliação de um fármaco β-lactâmico devemos considerar que se trata de 

medicamento que é tempo dependentes (T≥ CIM), ou seja, sua eficácia está ligado ao 

tempo em que a droga permanece acima da CIM. A amoxicilina apresenta um efeito pós-

antibiótico de curta duração (PAE) e sua ação bactericida ideal para evitar 

desenvolvimento de bactérias resistentes deve exceder em quatro vezes o valor do MIC 

(CRAIG, 1998; PRESCOTT,2013). 

A amoxicilina administrada via intramuscular em tilápias do Nilo na dose de 

30mg apresentou absorção gradativa a partir da primeira quantificação (0,5 h) 

atingindo seu pico máximo de concentração (T.max.) em 5,5 horas com a 

concentração média de 3,56 µg.L-1. Seguidamente, há diminuição da concentração 

plasmática de forma progressiva atingindo sua primeira meia vida, tempo que leva 

para diminuir em metade a concentração máxima atingida, em 13,1 horas após 

administração inicial. 

A concentração plasmática da amoxicilina excedeu o valor da CIM durante 100 

% do tempo, pois no tempo máximo analisado de 48 horas após a administração 

manteve-se a média de 0,21 µg.L-1. A manutenção da concentração em 4 vezes o 

valor do CIM foi mantido durante o período de 34 horas correspondendo a 70% do 

período de análise. A manutenção de concentrações superiores ou iguais ao CBM 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0034528802000395?via%3Dihub#BIB16


24 

 

ocorreu somente o período de 1,36 h a 10,45 h, ou seja, somente cerca de 19% do 

tempo a concentração plasmática da droga se manteve acima de 2,5 µg.L-1(Figura 8).  

 
Figura 8:Curva de concentração sérica tempo da amoxicilina 15% triidratada, via 

intramuscular na concentração de 30 mg.kg-1 em tilápias do Nilo. 

 
Para a dose de 60 mg.kg-1 observou-se valores de concentração plasmática 

mais altos. Atingiu seu T. max. em 6 horas após administração com concentração 

média de 5,5 µg.L-1, ocorrendo então a diminuição da concentração plasmática 

atingindo sua primeira meia vida 15,5 horas após administração inicial (Figura 9). 

 

Figura 9: Curva de concentração sérica tempo da amoxicilina 15% triidratada, via 
intramuscular na concentração de 60 mg.kg-1 em tilápias do Nilo. 

Em relação à sobreposição da concentração plasmática da CIM e a 

concentração de quatro vezes o valor da CIM observou-se que existe a manutenção 
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da concentração do fármaco durante 100 % do tempo, pois no tempo máximo 

analisado de 48 horas após a administração ainda houve a média de 1,33 µg.mL-1. A 

concentração superior ao CBM é alcançada durante o período de 0,5 h a 28,5 h, cerca 

de 57% do tempo analisado. 

Realizando um comparativo entre as concentrações observa-se maior 

concentração plasmática na dose de 60 mg.Kg-1 em relação a dose de 30 mg.Kg-1 por 

tempo para as horas analisadas: 2, 4, 12, e 24, ou seja, as concentrações não diferem 

no início da administração bem como no tempo final de eliminação da droga, ou seja, 

mesmo que 60 mg.kg-1 seja o dobro que 30 mg.kg-1, a concentração final no intervalo 

entre doses não diferiu estatisticamente (Figura 10). Portanto, o uso de 60 mg.kg-1 não 

permite um intervalo maior entre doses. 

 

Figura 10: Comparativo da concentração plasmática entre as doses de 30 e 60 mg.kg-

1 da amoxicilina 15% triidratada, Comparação entre grupos em um mesmo 
tempo: significativo: * e não significativo=NS.Teste de comparação Tukey 
com nível de significância: P=<0,05.  

 
As duas doses testadas foram eficientes, no entanto, a dose de 60 mg.kg-1 

apresentou picos de concentração mais alto com manutenção por maior tempo da 

CBM. É indicado o uso da CBM ao invés da CIM em estudos experimentais com 

presença de meningite, devido à necessidade de atividade bactericida constante neste 

ambiente onde há relativamente pouca função do sistema imunológico (LUTSAR e 

MCCRACKEN, 1998). 

Considerando-se o valor de CIM, ambas as doses corresponderam a 

manutenção da concentração superior a CIM em 50 a 80% do intervalo, assim 

diminuindo a chances de desenvolver mecanismos de resistência (TOUTAIN, 2002). 
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No entanto, atentou-se que em humanos, a amoxicilina é excretada em sua forma 

inalterada em aproximadamente 80% da dose administrada (GOODMAN et al., 2010), 

assim, organismos não alvos estão susceptíveis a exposição a este fármaco 

principalmente quando administrado no ecossistema aquático. Neste sentido, menor 

concentração da amoxicilina com ação terapeuticamente eficaz deve ser a dose ser 

utilizada. 

As concentrações plasmáticas das drogas oscilam entre as espécies (LASHEV, 

1992). Seo et al. (2014) estudaram também a administração de amoxicilina triidratada 

via intramuscular nas doses de 30 e 60 mg.kg-1, porém na espécie Paralichthys 

olivaceus. Para esta espécie, observou-se a concentração máxima de 4 µg.mL-1 após 

29 h e 4,3 µg.mL-1 após às 38 h para as doses de 30 e 60 mg.Kg, respectivamente, 

tempos de meia vida muito diferentes dos encontrados no estudo atual. Este fato 

provavelmente decorreu de a espécie ser diferente, atentando-se a temperatura de 

criação 20°C ± 1 para esta espécie, enquanto este estudo foi conduzido na 

temperatura de 29°C ± 1. 

Nos peixes ectodérmicos, a temperatura corporal é regulada em acordo a 

temperatura ambiente. O seu crescimento, conversão alimentar, sobrevivência, assim 

todo o metabolismo, estão situadas em uma faixa específica (SADATI et al., 2011; 

STRAND; MAGNHAGEN; ALANARA, 2011). Hu et al. (2017), comprovaram a relação 

da temperatura quanto a progressão da estreptococose em tilápias do Nilo. Estes 

autores compararam duas cepas de S. agalactiae submetidos a duas temperaturas 

distinats: 25 e 25°C quanto a formação de metabólitos celulares. Os resultados quanto 

as análises dos metabólitos permitiram indicar que na temperatura de 35°C há maior 

rapidez da multiplicação bacteriana acompanhada pelo aumento de fatores de 

virulência e regulação de resposta ao estresse de temperatura. Durante as etapas 

iniciais da infecção, esta adaptação metabólica ajuda ao S. agalactiae a sobreviver 

em ambientes adversos e driblar o sistema imune do hospedeiro. 

De acordo a portaria 74/1996 (BRASIL. 1996), todo medicamento a ser 

registrado deve ser espécie especifico, com agente etiológico especifico não 

permitindo extrapolações por semelhança de espécies e agentes etiológicos. 

Confirmando a necessidade de estudos farmacológicos específicos, Park et al. 

(2016), estudaram a concentração da amoxicilina sódica administrada via 
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intramuscular também na espécie Paralichthys olivaceus. Neste estudo, a amoxicilina 

sódica apresentou para dose de 12,5 mg.kg a concentração máxima de 22,05 µg.mL-

1 em 2,6 h com meia vida de 15,52 h e para a dose de 125 mg.kg-1 observou-se a 

concentração máxima de 106,76 µg.mL-1 em 2,2 h com meia vida de 10,42 h. 

Concentrações extremamente superiores e com meia vida mais curta em relação ao 

estudo de Seo et al. (2014). A diferença principal entre estes estudos está na fórmula 

molecular da amoxicilina: sódica e triidratada. 

 

5.3. Ensaio de padronização da doença 

 

Em relação ao ensaio preliminar para padronização do inóculo bacteriano 

houve maior número de peixes com isolamento bacteriano positivos com o inóculo na 

concentração de 105. Observou-se também que peixes que receberam inóculo na 

concentração de 104 apresentaram isolamento bacteriano em placa somente à partir 

do 3° dia, enquanto na concentração de105 no primeiro dia já foi possível o isolamento 

em um peixe. Observou-se para ambas as concentrações que alguns peixes mesmo 

recebendo o inóculo não apresentaram isolamento após 3° dia, sendo quatro peixes 

para concentração 10 4 e um peixe para 105 (Tabela 4). Atentou-se também que para 

a concentração de 105, um dos peixes que foram positivos no isolamento já estava em 

óbito no momento da coleta dos tecidos. 

 

Tabela 4: Ensaio preliminar de número de O. niloticus que apresentaram isolamento 
em diferentes concentrações de inóculo bacteriano. 

 
1: número de indivíduos por tempo estudado; 
2: Comparação entre médias pelo teste T, nível de significância de 95%. 

 

Estas diferenças quanto ao início do isolamento bacteriano, bem como a 

mortalidade antes do tempo de sete dias decorrem da variação imunológica individual 

de cada peixe. O sistema imunológico atua conjuntamente ao efeito bactericida do 

antibiótico com mecanismos de defesa principalmente relacionado ao sistema imune 

inato. Dentre os mecanismos da imunidade inata envolvidos na eliminação das 

1 2 3 4 5 6 7
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bactérias destacam-se as citocinas, hemolisinas, lisozimas, proteínas da fase aguda, 

sistema complemento, receptores Toll-like (TLRs), defensinas além da migração 

celular para a resposta inflamatória (WHYTE, 2007; RAUTA; NAYAK; DAS, 2012). 

Em certificação, em estudo com a bactéria Streptococcus iniae em 

Oreochromis aureus, observou clinicamente que 4% dos peixes desafiados e não 

tratados com antibiótico não apresentaram mortalidade durante o período analisado 

de 30 dias após desafio bacteriano (DARWISH; HOBBS, 2005). 

Em acordo ao pré-ensaio, o inóculo de 105 apresentou maior porcentagem de 

peixes positivos para isolamento da bactéria com desenvolvimento de sinais clínicos 

(Figura 11), inclusive já apresentado mortalidade, assim, optou-se pela continuação 

da investigação do comportamento quanto a contagem de UFC.mL-1 no cérebro 

coração e soro com acréscimo de novos animais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: A: Tilápia do Nilo, O. niloticus, com sinal clínico de exoftalmia (seta), B: 

coração com infecção instalada (seta).  

Com a avaliação da curva de regressão referente a contagem UFC.mL-1 do 

coração (Figura 12), cérebro (Figura 13) e plasma (Figura 14) observamos que houve 

um aumento ascendente da contagem de UFC.mL-1. Havendo uma transição da 

contagem de UFC.mL-1 no 3° dia. 

A B 
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Figura 12: Análise de regressão ao longo do tempo referente a contagem de UFC.mL-

1 isoladas de fragmento do coração de tilápias do Nilo inoculadas com 
S.agalactiae. Letras minúsculas diferentes indicam diferença ao longo do 
tempo analisado. Teste de comparação Tukey com nível de significância: 
P=<0,05 

 

 
Figura 13: Análise de regressão ao longo do tempo referente a contagem de UFC.mL-1 

isoladas de fragmento do cérebro de tilápias do Nilo inoculadas com S. 
agalactiae. Letras minúsculas diferentes indicam diferença ao longo do tempo 
analisado. Teste de comparação Tukey com nível de significância: P=<0,05. 
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Figura 14: Análise de regressão ao longo do tempo referente a contagem de UFC.mL-

1 isoladas de soro sanguíneo de tilápias do Nilo inoculadas com 
S.agalactiae. Letras minúsculas diferentes indicam diferença ao longo do 
tempo analisado. Teste de comparação Tukey com nível de significância: 
P=<0,05. 

No comparativo entre os tecidos avaliados observou-se menor contagem de 
UFC.mL-1 no soro em relação ao cérebro e coração (Figura 15). 

 
Figura 15: Análise de regressão ao longo do tempo referente a contagem de UFC 

isoladas de fragmento do coração, cérebro e soro sanguíneo de tilápias do 
Nilo inoculadas com Streptococcus agalactiae. Letras maiúscula diferentes 
indicam diferença entre grupos. Teste de comparação Tukey com nível de 
significância: P=<0,05. 

 
As bactérias Gram-positivas em destaque para as bactérias do gênero 

Streptococcus apresentam em sua superfície as proteínas ricas repetidas em serina 

cuja a sigla em inglês é SRRPs. As SRRPs são uma família proteínas envolvidas na 

patogênese das bactérias Gram-positivas. Elas formam estruturas tipo 

fimbrias(LAUER et al., 2005), que se estendem para fora da superfície bacteriana para 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3390760/#R21
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a adesão imediata (WU et al., 1998, WU e FIVES-TAYLOR, 1999). Elas medeiam a 

adesão da superfície bacteriana a célula do hospedeiro contribuindo na patogênese 

da endocartite, meningite e pneumonia (LIZCANO, 2012). Duas glicoproteínas SRR 

(Srr1 e Srr2) foram identificadas em S. agalactiae (TAZI et al, 2012). 

Van Sorge et al. (2009) também encontraram um maior número de bactérias 

no cérebro em relação ao sangue em infecção por S.agalactiae em Mus musculus, 

atribuindo este mecanismo de adesão ao cérebro a SRR 1 presente nesta bactéria. 

O menor número de UFC provenientes do soro podem ser atribuídos ao maior 

número de células fagocíticas residentes e recrutadas pelo processo inflamatório em 

relação ao tecido cardíaco e cerebral. 

A análise histopatológica confirmou a infecção e a IHC identificou o agente 

etiológico nos tecidos (Figura 16). No tecido cardíaco, houve a presença de lesões 

hemorrágicas nas fibras cardíacas com presença de infiltrado leucocitário. Já no 

tecido nervoso o S. agalactiae foi associado ao quadro de meningite supurativa, 

acompanhada de intenso processo inflamatório, mostradas na análise histopatológica.  

 

Figura 16: Fotomicrografia de coração e cérebro: coloração de hematoxicilina eosina 
(HE) e imuno-histoquímica (IHC). No coração, presença de miocardite 
(seta) com imunomarcação de cocos no miocárdio e entre miofibrilas 
cardíacas. No cérebro, presença de meningite (seta) com imunomarcação 
de cocos. 
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5.4. Ensaio de eficácia terapêutica 

 

A atividade antimicrobiana pela avaliação do MIC e CBM são determinados in 

vitro em um ponto fixo mantendo a concentração do fármaco constante ao longo do 

período (LEVISON, 2009). A limitação dos modelos in vitro é que simula a infecção, 

mas não leva em consideração o papel do sistema imunológico do hospedeiro 

(TOUTAIN; DEL CASTILLO; BOUSQUET-MÉLOU, 2002). Como as condições in vivo 

não apresentam está característica estável, justificou-se avaliar a resposta de eficácia 

para as doses de 30 e 60 mg.kg-1. 

Para avaliação da eficácia realizou-se a contagem do número de UFC 

multiplicadas em placa de ágar sangue seletivo para S. agalactiae e para melhor 

representação e compreensão dos dados optou-se por realizar uma análise 

multivariada de componentes principais, assim houve a extração de um processo 

relacionando que há conjuntamente diminuição na contagem de unidades formadoras 

de colônias nos órgãos avaliados, ou seja, quando há menor quantificação de UFC no 

coração há também no cérebro e no soro (Tabela 5). 

 

Tabela 5: Associação entre as variáveis: número de UFC.mL-1 provenientes do 
coração, cérebro e soro de 54 tilápias do Nilo infectadas experimentalmente 
com S. agalactiae e tratadas com amoxicilina intramuscular. Resultados 
extraídos pelo método de componentes principais para o estudo de padrões 
em estatística multivariada e análise de fatores.  

 

¹-Autovalores ≥ 1, segundo Kaiser (1958). 
²-Marcação ≥ 70, segundo Streiner (2003). 

 

Com a extração de um processo houve formação de fator. Este fator foi 

submetido a análise estatística univariada para comparação entre os tratamentos. 

Neste sentido, a administração de amoxicilina nas doses de 30 e 60 mg.kg-1 via 

intramuscular em peixes infectados experimentalmente resultou na diminuição da 

contagem de UFC.mL-1 em comparação ao grupo não tratado para todos os dias 
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avaliados. Não se observou diferença entre as duas doses estudadas: 30 e 60 mg.kg-

1 (Figura 17).  

 

 

Figura 17: Processo de diminuição de contagem de UFC (unidades formadoras de 
colônia) formado por análise de fatores entre tilápias infectadas 
experimentalmente com S. agalactiae e tratadas com amoxicilina 
intramuscular. Letras maiúsculas comparam a diferença entre os 
tratamentos e letras minúsculas comparam cada grupo ao longo do tempo. 
Teste de comparação Tukey com nível de significância: P=<0,05.  

 

Avaliando o comportamento dos tratamentos ao longo dos dias, verificou-se 

que não houve incremento no número de UFC.mL-1 entre os períodos avaliados de 4, 

5 e 7 dias, ou seja, não se observou uma progressão no número de UFC isolados nos 

peixes que não receberam amoxicilina. Atentou-se também que não houve diminuição 

na contagem de UFC.mL-1 em peixes que receberam a segunda dose de amoxicilina 

(7 dias), em relação aos peixes que receberam somente uma dose (4 e 5 dias). 

O resultado do estudo de eficácia vem a alinhar aos resultados obtidos nas 

curvas de concentração plasmática. A amoxicilina mostrou-se realmente tempo 

dependente, pois não houve diferença de eficácia entre as doses de 30 e 60 mg.kg-1, 

mesmo com concentração de 60 mg.Kg-1 apresentando concentrações mais altas 

durante o intervalo das doses. 

Apesar de não ter ocorrido diferença entre a administração de duas doses e 

uma única dose neste estudo, a segunda dose é sempre recomendada, pois quando 

há falhas na administração da primeira dose ou carga bacteriana inicial é muita alta, 
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a segunda dose vem a contribuir na eliminação da população bacteriana residual. 

Depois que os níveis de fármaco no local da infecção diminuem para menos do que a 

MIC, a população residual pode retomar o crescimento rapidamente, porque não há 

efeito pós antibiótico para os β-lactâmicos (INGERMAN et al. 1986; CRAIG, 1998). 

Segundo Darwish e Hobbs (2005), a amoxicilina triidratada efetivamente 

reduziu a mortalidade em Oreochromis aureus infectada experimentalmente com 

Streptococcus iniae, não apresentando diferença entre as concentrações de 30 e 60 

mg.kg-1 pela via oral. Estudo semelhante foi conduzido para espécie Sunshine Bass 

com obtenção de 90% de sobrevida em peixes tratados via oral com a concentração 

de 30mg.kg-1 (DARWISH; ISMAIEL, 2003).  

A amoxicilina atua de acordo ao “efeito inóculo”, isto é, quanto menor a 

densidade bacteriana, menor a concentração de amoxicilina necessária para inibir a 

multiplicação. O contrário também é real: quanto maior a densidade bacteriana maior 

será a concentração de amoxicilina para inibir a multiplicação (SINNER;TUNKEL, 

2004). O inóculo padronizado para CIM apresenta concentração de 105 UFC.mL-1. Em 

infecções com concentrações diferentes haverá necessidade de novos cálculos de 

CIM (BROOK, 1989). 

Neste estudo, como exemplo, um peixe que recebeu o inóculo bacteriano e foi 

tratado com amoxicilina apresentou altas contagem de UFC: 5,1 x 104 UFC.mL-1 

proveniente do coração; 3,3 x 104.mL-1 proveniente do cérebro e 3,0 x 10².mL-1 

proveniente do soro. Esta efeito ineficaz do tratamento pode ser resultante do início 

do tratamento com a amoxicilina ter ocorrido somente no 3° dia após a administração 

do inóculo, alguns peixes poderiam já estar em um quadro avançado de meningite e 

endocardite. Como já mencionado, a amoxicilina apresenta excelente ação somente 

na fase de crescimento logarítmico por atuar inibindo a síntese de parede bacteriana 

(SUÁREZ; GUDIOL, 2009). 

Darwish e Hobbs (2005) estudaram a administração de amoxicilina em 

Oreochromis aureus, e observaram que houve relutância dos peixes para se alimentar 

nos estágios iniciais da infecção. Na prática há necessidade do monitoramento de 

infecções no meio aquático e intervenção precoce caso o tratamento seja via oral, pois 

tratamento será eficaz somente em animais que estão em estágio inicial da doença, 

sem comprometimento do apetite. Após o desafio experimental utilizado neste estudo, 
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apenas no 1° dia os peixes se alimentavam normalmente. No entanto, os peixes que 

recebiam no 3° dia a administração de amoxicilina via intramuscular em ambas as 

doses no período da manhã, voltavam a se alimentar neste mesmo dia no período da 

tarde. 

Neste sentido, a melhor solução para controle de Streptococcus agalactiae, 

com a doença manifestando sinais clínicos é a administração da amoxicilina via 

intramuscular. Esta via de administração apresenta manejo árduo, porém garante o 

recebimento da dose terapêutica igualmente por todos os animais tratados. Além 

disso, pode ser bastante interessante para peixes grandes ou de alto custo (HAYA et 

al., 2005). 

Em adição, observou-se a relação ao efeito tardio pós tratamento, 16 peixes 

que foram inoculados e tratados com amoxicilina em ambas as doses não 

apresentaram nenhum sinal clínico em avaliação visual após um mês da última dose. 

 

5.5. Ensaio de avaliação clínica de peixes infectados experimentalmente por S. 

agalactiae e tratados com a dose 30mg.kg-1 de amoxicilina via intramuscular. 

 

No estudo do hemograma quanto à avaliação clínica, observou-se na análise 

do eritrograma (Tabela 6), que todos os peixes envolvidos no estudo apresentaram 

somente uma alteração estatisticamente diferente (p≤0,05): a alteração do valor de 

CHCM ao longo do tempo. Observou-se um aumento gradativo, peixes amostrados 

no 7° dia apresentam maior valor de CHCM em relação aos peixes amostrados no 4° 

dia, não diferindo a resposta entre os grupos experimentais.  

O CHCM é um índice hematimétrico que indica a concentração de hemoglobina 

média por hemácia em porcentagem. Assim, ao final do estudo, as hemácias de 

ambos os tratamentos apresentavam maior concentração de hemoglobina. Apesar do 

índice VCM não indicar diferença estatística (p=0,08), também se observou um menor 

valor para o tempo de 7 dias em relação ao tempo de 4 dias, assim sugerindo-se que 

as hemácias se apresentavam menores e proporcionalmente a hemoglobina tornou-

se mais concentrada. Ambos índices hematimétricos foram calculados a partir do 

hematócrito. 
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Em relação ao hematócrito, observou-se que peixes não tratados no sétimo dia 

apresentam 18% a menos de valor de hematócrito em relação ao padrão fisiológico. 

A principal causa de microcitose é a anemia por deficiência de ferro. O ferro suporta 

o crescimento e a diferenciação de células que crescem rapidamente, incluindo 

agentes infecciosos como as bactérias. Os agentes patogênicos são capazes de 

adquirir ferro a partir de proteínas de ligação ao ferro do hospedeiro, como 

hemoglobina, lactoferrina e transferrina (NEMETH; GANZ, 2014). Neste sentido, as 

bactérias podem ter realizado sequestro de ferro e assim favorecido a microcitose. 

Para avaliação clinicas dos peixes infectados e tratados com amoxicilina optou-

se pela sintetização dos resultados pela utilização da análise multivariada de 

componentes principais para o leucograma e os parâmetros bioquímicos. 

Assim, para avaliação do leucograma houve a formação de 2 processos 

(Tabela 6), relacionando a diminuição de leucócitos totais a diminuição conjunta de 

neutrófilos, linfócitos e monócitos. Os trombócitos não apresentaram esta mesma 

relação formando um outro fator. 

Tabela 6: Valores médios e erro padrão observados no estudo hematológico de 
tilápias inoculadas com S. agalactiae e tratadas ou não tratadas com 
amoxicilina.  

 
1- Tempo: indica número de horas em que foram amostrados os animais após a inoculo de 
Streptococcus agalactiae. 
2- I: Infecção não tratada, T: tratado com 30mg/ kg de amoxicilina via intramuscular. 
3- Médias (n= 8) e respectivos erros padrão, seguidos pelas mesmas letras na coluna não diferem entre 
si pelo teste Tukey a 5 %. Letras maiúsculas fazem comparação entre tratamentos e minúscula entre 
o mesmo tratamento ao longo do tempo. 
4- P.F.: referência padrão fisiológico. 
5- VCM: volume corpuscular médio; HCM: hemoglobina corpuscular média; CHCM: concentração de 
hemoglobina corpuscular média.  

 
Os leucócitos totais foram representados neste estudo pelos neutrófilos, 

linfócitos e monócitos (Tabela 7).  

 

I 1,58 ± 0,06
A a

5,65 ± 0,34
A a

28 ± 2,6
A a

179 ± 22,0
A a

36 ± 3,69
A a

21 ± 1,61
A b

T 1,65 ± 0,08
A a

5,41 ± 0,29
A a

27 ± 1,1
A a

162 ± 6,8
A a

33 ± 2,43
A a

20 ± 0,65
A b

I 1,62 ± 0,21
A a

5,65 ± 0,71
A a

23 ± 2,7
A a

148 ± 14,0
A a

33 ± 1,01
A a

24 ± 1,53
A ab

T 1,64 ± 0,07
A a

6,2 ± 0,38
A a

28 ± 1,6
A a

171 ± 17,0
A a

38 ± 2,44
A a

23 ± 1,52
A ab

I 1,79 ± 0,14
A a

5,55 ± 0,33
A a

22 ± 0,9
A a

122 ± 7,0
A a

31 ± 0,87
A a

26 ± 1,51
A a

T 1,68 ± 0,18
A a

6,58 ± 0,31
A a

24 ± 1,6
A a

148 ± 7,0
A a

40 ± 2,87
A a

27 ± 0,85
A a

1,74 ± 0,08 5,98 ± 0,25 27 ± 1,1 158 ± 10,75 35 ± 2,16 22 ± 0,94

Pr > F

Valor de P

0,36 0,08 0,19 0,005

0,26 1,12 2,16 1,57 4,22 1,07

4

5

7

P.F.
4

0,93 0,39

HCM
5

CHCM
5
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g dL
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Tabela 7: Associação entre as variáveis: número de trombócitos, neutrófilos, linfócitos, 
monócitos e leucócitos totais provenientes de diferencial celular sanguíneo 
de 42 tilápias do Nilo infectadas experimentalmente com S. agalactiae e 
tratadas com amoxicilina por via intramuscular. Resultados extraídos pelo 
método de componentes principais para o estudo de padrões em estatística 
multivariada e análise de fatores.  

 
¹-Autovalores ≥ 1, segundo Kaiser (1958). 
²-Marcação ≥ 60 (critério do pesquisador). 

 

Os neutrófilos participam da resposta inflamatória por meio de quimiotaxia aos 

locais de inflamação tecidual e fagocitose de organismos e outros antígenos. Os 

monócitos também apresentam a função de fagocitose além de remover células 

danificadas, debris celulares e partículas estranhas. Os linfócitos sanguíneos podem 

ser classificados em linfócitos B e T. Os linfócitos B atuam principalmente na resposta 

humoral. E os linfócitos T atuam diretamente em auxílio aos macrófagos através de 

apresentação de antígenos, produção de citocinas pró-inflamatórias, e por ação 

citotóxica/ supressora, além de se apresentarem como Natural Killers (RIEGER; 

BARREDA, 2011). Assim, estas 3 células atuam conjuntamente na debelação do 

agente infeccioso. 

Peixes infectados com S. agalactiae e tratados com amoxicilina apresentaram 

menor contagem de leucócitos: monócitos, linfócitos e monócitos conjuntamente em 

relação ao grupo que não recebeu tratamento com amoxicilina (Figura 18). 
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Figura 18: Processo de caracterização do fator diminuição de leucócitos formado por 
análise de fatores entre tilápias infectadas experimentalmente com S. 
agalactiae e tratadas com amoxicilina via intramuscular na concentração 
de 30mg.kg-1. Letras maiúsculas comparam diferença entre grupos: grupo 
I: tilápias do Nilo com infecção experimental, mas não tratada com 
antibiótico; grupo T: tilápias do Nilo com infecção experimental e tratadas 
com amoxicilina. Teste de comparação Tukey com nível de significância: 
P=<0,05.  

 

Os leucócitos sanguíneos circulantes fazem parte da resposta imune inata, 

migrando para os locais de lesão tecidual e infecção com o objetivo de combater o 

agente inflamatório primário e auxiliar no reparo tecidual (NOURSHARGH; ALON, 

2014). Em mamíferos, os sítios inflamatórios acometidos pelo agente infeccioso 

estimulam o maior recrutamento celular e consequentemente a maior produção pela 

medula óssea de células maduras e células progenitoras sanguíneas para suprir a 

demanda de leucócitos circulantes (HAVIXBECK et al, 2016). A amoxicilina com seu 

efeito bactericida atenuou a resposta inflamatória havendo a menor necessidade de 

recrutamento celular.  

Peixes infectados com S. agalactiae e não tratados com amoxicilina 

apresentaram diminuição crescente no número de trombócitos durante o tempo de 

avaliação (Figura 19). O grupo tratado com amoxicilina manteve o número de 

trombócitos constantes ao longo do estudo.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Havixbeck%20JJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26292979
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Figura 19: Processo de caracterização do fator trombograma formado por análise de 
fatores entre tilápias infectadas experimentalmente com S. agalactiae e 
tratadas com amoxicilina via intramuscular na concentração de 30mg.kg-1. 
Letras minúsculas comparam um mesmo grupo ao longo do tempo. Grupo 
I: tilápias do Nilo com infecção experimental, mas não tratada com 
antibiótico; grupo T: tilápias do Nilo com infecção experimental e tratadas 
com amoxicilina. Teste de comparação Tukey com nível de significância: 
P=<0,05.  

 

Como observou-se na padronização da doença é com 7 dias que houve a maior 

contagem de UFC.mL-1 para todos os órgãos avaliados, ou seja, a fase mais crítica 

avaliada quanto à infecção bacteriana.  

Os trombócitos apresentam o mesmo papel que as plaquetas, diferindo quanto 

a presença de núcleo e serem próprios de aves, peixes e répteis (LEVIN, 2007). Nesta 

semelhança, as plaquetas expressam e liberam muitas moléculas pró-inflamatórias 

que iniciam e modulam processos inflamatórios e respostas imunes. As interações 

plaquetas e bactérias podem ser diretas ou indiretas e mediadas através de proteínas 

plasmáticas, como fibrinogênio, fator de Willebrand, sistema complemento e 

imunoglobulinas (DE STOPPELAAR; VAN'T VEER; VAN DER POLL, 2014). 

Esta relação aos trombócitos ainda há pouco esclarecimento (FERDOUS e 

SCOTT, 2015). Foi demonstrado o efeito de fagocitose dos trombócitos em carpas 

(NAGASAWA et al, 2015) e também em Paralichthys olivaceus (NAGASAWA et al, 

2014), porém os mecanismos de ativação ainda não foram estabelecidos. As 

plaquetas também apresentam a capacidade de internalizar os agentes bacterianos 

exercendo atividade antimicrobiana direta e além de ser a primeira a atuar no foco 

inflamatório, seja para controle homeostático, seja como sinalizador de antígenos 
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(YEAMAN, 2010), apresentando a função de se agregar ao agente infeccioso (LIU et 

al., 2017; GRIMM et al., 2017). 

Sullam et al. (1993) utilizaram um modelo animal experimental para examinar 

o papel das plaquetas na defesa contra a endocardite infecciosa. O Streptococcus 

sanguis M99 foi utilizado para induzir endocardite em coelhos. A trombocitopenia foi 

induzida por administração intravenosa de soro anti-plaquetário. Os animais que 

apresentavam trombocitopenia apresentaram maior número de bactérias nas 

válvulas. Estes resultados indicaram que as plaquetas podem limitar a progressão da 

endocardite. As propriedades de defesa do hospedeiro podem estar relacionadas 

diretamente à ação das plaquetas. 

 Outro fator relevante, é que a diminuição na contagem de plaquetas pode 

indicar ativação da coagulação patológica, o qual predispõem para complicações 

como coagulação intravascular disseminada e a falência múltiplos órgãos (DE 

STOPPELAAR; VAN'T VEER; VAN DER POLL, 2014).  

Neste sentido, com a progressão da estreptococose nas tilápias do Nilo, houve 

progressivamente maior demanda de trombócitos na tentativa de controle da doença. 

Neste estudo sugeriu-se que a diminuição de trombócitos circulantes seja em 

decorrência do recrutamento nos diversos sítios de infecção juntamente a 

necessidade de hemostasia. Destaca-se conjuntamente ao ensaio anterior que a 

bactéria foi isolada em maior número também no sétimo dia no cérebro, coração e 

soro. 

Na avaliação dos bioquímicos houve a formação de 4 novos processos (Tabela 

8). O primeiro processo relaciona as enzimas hepáticas AST e ALT. Ambas são 

enzimas de extravasamento encontrada em altas quantidades nos hepatócitos. Seus 

aumentos séricos podem estar relacionados a lesão ou a morte de hepatócitos 

(BOYD, 1983), assim denominamos este processo como enzimas hepáticas. 

 

 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yeaman%20MR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20013024
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2809947/#CR185
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Tabela 8: Associação entre as variáveis dos bioquímicos sérico: AST, ALT, albumina, 
colesterol, triglicerídeos, fosfatase alcalina, glicemia e creatinina 
provenientes de 42 tilápias do Nilo infectadas experimentalmente com S. 
agalactiae e tratadas com amoxicilina intramuscular. Resultados extraídos 
pelo método de componentes principais para o estudo de padrões em 
estatística multivariada e análise de fatores.  

 
¹-Autovalores ≥ 1, segundo Kaiser (1958). 
²-Marcação ≥ 65 (critério do pesquisador). 

 

O segundo processo formado relaciona as variáveis albumina, colesterol e 

triglicerídeos. Estas três variáveis, apesar de caminho diferentes, correlacionam a 

função hepática. A albumina é somente sintetizada no fígado, sendo uma proteína da 

fase aguda negativa. O colesterol também é principalmente sintetizado no fígado. Os 

hepatócitos usam os ácidos graxos de cadeia longa obtidos do sangue ou da 

neoglicogênese para produzir triglicerídios, assim denominamos este processo como 

função hepática.  

O terceiro processo é composto pelas variáveis fosfatase alcalina e glicose. 

Estas variáveis estão relacionadas pela ação do cortisol endógeno. O cortisol é o 

hormônio de grande importância na fisiologia do estresse em peixes (WENDELAAR 

BONGA, 1997). Em cães, o aumento de cortisol induz a produção de uma isoforma 

de fosfatase alcalina (CALP), diferente daquela produzida pelos hepatócitos em 

resposta à colestase (LALP), mas o exame bioquímico não diferencia estas duas 

isoformas (BADYLAK; VLEET, 1981). Em relação, a glicemia, está também sofre 

alteração decorrente do estresse, as catecolaminas juntamente ao cortisol atuam em 

mecanismo de glicogenólise e gliconeogenese respectivamente, aumentando a 

concentração plasmática de glicose (WENDELAAR BONGA, 1997).  

O quarto processo apenas representa a variável creatinina. A creatinina é 

subprodutos do metabolismo do nitrogênio. Ela é eliminada do organismo por filtração 

glomerular.  

Variáveis Enzimas hepáticas² Função hepática² Estresse  1² Estresse 2²

AST 0,860900 -0,047783 0,063187 -0,047124

ALT 0,870493 -0,051986 0,049917 0,019712

Albumina -0,250761 0,705384 -0,367213 0,220387

Colesterol 0,159066 0,734133 0,320357 -0,230960

Triglicerídeos -0,088751 0,854131 -0,005399 0,073996

Fosfatase Alcalina -0,026429 0,192661 0,816957 0,256193

Glicemia 0,252634 -0,392902 0,679802 -0,350865

Creatinina 0,006121 0,006392 0,070919 0,926930

Exploração das variáveis¹ 1,659527 1,962574 1,378566 1,157939

Proporção do total 0,207441 0,245322 0,172321 0,144742
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A diminuição de creatinina plasmática em mamíferos pode ser proveniente da 

diurese excessiva. Em tilápias do Nilo, este comportamento pode ser explicado pelo 

mecanismo de controle osmorregulatório em peixes de água doce. O ambiente de 

água doce apresenta baixos níveis de íons Na + , Cl - ou Ca 2+ ( CHOU et al., 2002). 

Com equilíbrio osmorregulatório adequado, os ionócitos braquiais de forma passiva 

eliminam sais e absorve água de forma ativa para manter a homeostase iônica. No 

entanto, em situações de estresse há desequilíbrio nas trocas iônicas resultando na 

maior absorção de água do ambiente (TAKEI; HWANG; 2016). O organismo na 

tentativa de eliminar liquido aumenta a diurese e consequente a eliminação de 

creatinina. 

Em relação as enzimas hepáticas não observamos diferença entre os grupos. 

Houve uma menor concentração no 5° dia em relação ao 4° dia para ambos os 

tratamentos (Figura 20).  

 
Figura 20: Processo de caracterização do fator, enzimas hepáticas, formado por 

análise de fatores entre tilápias infectadas experimentalmente com S. 
agalactiae e tratadas com amoxicilina via intramuscular na concentração 
de 30 mg.kg-1. Letras minúsculas comparam um mesmo grupo ao longo do 
tempo. Grupo I: tilápias do Nilo com infecção experimental, mas não tratada 
com antibiótico; grupo T: tilápias do Nilo com infecção experimental e 
tratadas com amoxicilina. Teste de comparação Tukey com nível de 
significância: P=<0,05.  

 
O extravasamento de enzimas no soro não é constante e gradativo, mas 

ocasional ao momento da lesão. Quando há necrose celular já não há mais 

extravasamento das enzimas. Deve-se atentar também ao tempo de meia vida da 

enzima no sangue. A meia vida sérica diverge estre as espécies, por exemplo, a meia-

vida da AST é estimada em 4 a 12 h em cães, e 77 min em gatos (BOYD;1983). Em 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128027288000060#bib124
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128027288000060#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128027288000060#!
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tilápias no Nilo não foi esclarecida, como peixes são pencilotermicos, a meia-vida, 

assim como os parâmetros bioquímicos, oscilam de acordo ao metabolismo e portanto 

ao ambiente de criação (LABARRERE et al, 2013; HRUBEC et al., 1996). Segundo 

Moraes (2014), houve aumento da enzima AST em tilápias do Nilo após 6 horas de 

tratamento com tetracloreto de carbono, porém 24 horas após este aumento de 

enzima sérica não foi mais observado. Assim, neste estudo sugeriu-se que alteração 

quanto as enzimas hepáticas sejam decorrentes de alteração na meia vida plasmática 

das enzimas.  

  Em relação ao fator função hepática, observamos que há o mesmo 

comportamento para os dois grupos. Houve diminuição da função hepática 

comparando-se sete dias em relação ao 4° dia de avaliação (Figura 21). 

 
 Figura 21: Processo de caracterização do fator função hepática formada por análise 

de fatores entre tilápias infectadas experimentalmente com S. agalactiae e 
tratadas com amoxicilina via intramuscular na concentração de 30mg.kg-1. 
Letras minusculas comparam um mesmo grupo ao longo do tempo. Grupo 
I: tilápias do Nilo com infecção experimental, mas não tratada com 
antibiótico; grupo T: tilápias do Nilo com infecção experimental e tratadas 
com amoxicilina. Teste de comparação Tukey com nível de significância: 
P=<0,05.  

 

O fígado participa do mecanismo de defesa do hospedeiro, facilitando a 

eliminação de organismos patogênicos durante a infecção sistêmica e modulando a 

resposta imunológica. As vias metabólicas são modificadas juntamente com o 

aumento da síntese de várias proteínas de fase aguda, fatores de complemento, 

fatores pró-coagulantes e anticoagulantes. Estas mudanças auxiliam na resposta do 

hospedeiro. No entanto, se não consegue manter esta homeostase imunológica, a 

disfunção pode acontecer (SRIVASTAVA; GIMSON, 2013). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hrubec%20TC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8723871
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Neste estudo, o processo função hepática em tilápias no Nilo que foram 

tratadas não diferiram de tilápias não tratadas, no entanto, o tratamento iniciou-se no 

3°dia quando a doença já estava inserida inclusive com isolamento no cérebro e 

coração. 

Os resultados dos fatores, estresse 1 e estresse 2, apresentam perfil opostos 

resultantes do mesmo motivo. O estresse 1 foi relacionado a presença de estresse 

devido ao aumento de F.A. e glicose no sangue para peixes infectados e não tratados 

do 5° dia (Figura 22). Em contraposto, o estresse 2 indicou a diminuição de creatinina 

para este mesmo grupo de animais: peixes infectados e não tratados do 5° dia (Figura 

23)  

 

 

Figura 22: Processo de caracterização do fator estresse 1 formado por análise de 
fatores entre tilápias infectadas experimentalmente com S. agalactiae e 
tratadas com amoxicilina via intramuscular na concentração de 30mg.kg-
1. Letras maiúsculas comparam diferença entre grupos e letras 
minúsculas comparam um mesmo grupo ao longo do tempo. Grupo I: 
tilápias do Nilo com infecção experimental, mas não tratada com 
antibiótico; grupo T: tilápias do Nilo com infecção experimental e tratadas 
com amoxicilina. Teste de comparação Tukey com nível de significância: 
P=<0,05. 
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Figura 23: Processo de caracterização do fator estresse 2 formado por análise de 

fatores entre tilápias infectadas experimentalmente com S. agalactiae e 
tratadas com amoxicilina na dose de 30mg.kg-1. Letras minúsculas 
comparam um mesmo grupo ao longo do tempo. Grupo I: tilápias do Nilo 
com infecção experimental, mas não tratada com antibiótico; grupo T: 
tilápias do Nilo com infecção experimental e tratadas com amoxicilina. 
Teste de comparação Tukey com nível de significância: P=<0,05.  

 

Esta relação de aumento de F.A. e glicose acompanhada de diminuição e 

creatinina sugerem que peixes do 5° dia após infecção bacteriana, os peixes não 

tratados com amoxicilina estavam em maior comprometimento fisiológico perante a 

doença em relação aos peixes do 7° dia, provavelmente decorrente de alterações 

individuais do sistema imune destes peixes. 

 

5.6. Segurança clinica 

No estudo de segurança clínica, observou-se no eritrograma (Tabela 9), que 

em peixes que receberam tratamento com a amoxicilina não apresentaram nenhuma 

alteração entre as diferentes concentrações administradas do fármaco, assim como 

não apresentaram alteração ao longo do tempo (P>0,05) quanto ao número de 

eritrócitos, concentração de hemoglobina, porcentagem de hematócrito bem como os 

cálculos de VCM, HCM e CHCM.  
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Tabela 9: Valores médios e respectivos erro padrão observados no estudo 
hematológico de tilápias tratadas com diferentes concentrações de 
amoxicilina.  

 
1- Tempo: número de horas em que foram amostrados os animais após a segunda dose do tratamento. 
2- Dose em mg.Kg-1. 3- Médias (n= 8) e respectivos erros padrão, seguidos pelas mesmas letras na 
coluna não diferem entre si pelo teste Tukey a 5 %. Letras maiúsculas fazem comparação entre 
tratamentos e minúscula entre o mesmo tratamento ao longo do tempo. 
4- P.F.: referência padrão fisiológico.5- VCM: volume corpuscular médio; HCM: hemoglobina 
corpuscular média; CHCM: concentração de hemoglobina corpuscular média.  

 
Em observação ao trombograma e leucograma (Tabela 10), também não se 

observou diferença (P>0,05) entre os tratamentos e ao longo das avaliações no tempo 

para a contagem de trombócitos, granulócitos, linfócitos e monócitos. 

 

Tabela 10: Valores médios e respectivos erro padrão observados no estudo 
leucocitário de tilápias tratadas com diferentes concentrações de 
amoxicilina. 

 
1- Tempo: indica número de horas em que foram amostrados os animais após a segunda dose do 
tratamento.2- Dose em mg.Kg-1. 3- Médias (n= 8) e respectivos erros padrão, seguidos pelas mesmas 
letras na coluna não diferem entre si pelo teste Tukey a 5 %. Letras maiúsculas fazem comparação 
entre tratamentos e minúscula entre o mesmo tratamento ao longo do tempo. 
4- P.F.: referência padrão fisiológico.  

30 2 ± 0,1
A a

6,6 ± 0,3
A a

28 ± 0,7
A a

143 ± 7,9
A a

32 ± 0,8
A a

23,1 ± 0,9
A a

150 1,9 ± 0,1
A a

6,3 ± 0,3
A a

30 ± 0,8
A a

156 ± 8,1
A a

33 ± 1,7
A a

21,5 ± 1
A a

300 2,1 ± 0,2
A a

6,6 ± 0,3
A a

30 ± 1,5
A a

151 ± 10,1
A a

33 ± 2,7
A a

21,6 ± 0,8
A a

30 1,9 ± 0,1
A a

7,1 ± 0,3
A a

32 ± 0,1
A a

171 ± 8,4
A a

38 ± 2,5
A a

21,8 ± 1
A a

150 1,9 ± 0,1
A a

7,4 ± 0,4
A a

30 ± 1,6
A a

164 ± 13,3
A a

38 ± 2,2
A a

24,1 ± 1,5
A a

300 1,9 ± 0,1
A a

6,9 ± 0,3
A a

28 ± 1,4
A a

151 ± 7,1
A a

36 ± 0,8
A a

24,3 ± 1
A a

30 1,6 ± 0,1
A a

6,4 ± 0,5
A a

28 ± 1,1
A a

177 ± 12,2
A a

41 ± 3,1
A a

23,2 ± 1,1
A a

150 1,7 ± 0,1
A a

6,1 ± 0,3
A a

27 ± 1,1
A a

157 ± 2,4
A a

36 ± 2,2
A a

22,7 ± 1,2
A a

300 1,6 ± 0,1
A a

6,1 ± 0,3
A a

25 ± 0,8
A a

170 ± 12,1
A a

41 ± 3,4
A a

24 ± 0,9
A a

1,9 ± 0,2 6,1 ± 0,3 25 ± 1 141 ± 14 33 ± 2,5 24,1 ± 1,5

Valor de F

Valor de P

Tempo
1

Tratamento
2 Hemoglobina

1,35 1,1

g dL
-1

   %

24

72

120

Hematócrito VCM
 5

HCM
5

CHCM
5

   10 
- 6

Eritrócitos

P.F.
4

0,008 0,17 0,003 0,23 0,37

1,992,87 1,51 3,21

0,06

fL fL gdL
-1

30 34974 ± 4401
A a3

42228 ± 5914
A a

6323 ± 1625
A a

34196 ± 5335
A a

1708 ± 304
A a

150 23555 ± 4359
A a

20319 ± 3765
A a

3794 ± 631
A a

15506 ± 3076
A a

1018 ± 295
A a

300 21892 ± 3112
A a

21482 ± 2182
A a

2745 ± 860
A a

15854 ± 2040
A a

883 ± 126
A a

30 30530 ± 2870
A a

28594 ± 15931
A a

6240 ± 1696
A a

20351 ± 3013
A a

2002 ± 279
A a

150 19916 ± 2696
A a

15931 ± 1725
A a

2542 ± 967
A a

10568 ± 1662
A a

820 ± 127
A a

300 15328 ± 1963
A a

23546 ± 3337
A a

4580 ± 404
A a

17311 ± 2966
A a

1654 ± 376
A a

30 24178 ± 4826
A a

33196 ± 9135
A a

4599 ± 961
A a

26664 ± 8571
A a

1932 ± 695
A a

150 25537 ± 3730
A a

31087 ± 5697
A a

3223 ± 668
A a

25720 ± 4801
A a

2143 ± 565
A a

300 24612 ± 2987
A a

28637 ± 42110
A a

4990 ± 1071
A a

22021 ± 3039
A a

1625 ± 548
A a

27487 ± 4839 27387 ± 4847 6038 ± 1190 20428 ± 4228 920 ± 209

Valor de F

Valor de P

P.F.
4

0,56

0,79

120

Trombócitos Leucócitos Granulócitos

2,97

0,006

1,4

0,21

2,53

0,01

2,52

0,01

24

72

Tempo
1

Tratamento
2 Linfócitos Monócitos
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O tratamento com amoxicilina nas três doses resultaram em alterações nos parâmetros bioquímicos dos triglicerídeos e 

glicose (Tabela 11). No tempo de 120 horas há menor concentração de triglicerídeos no grupo com 300 mg.Kg-1 a dose em 

relação ao grupo dose terapêutica e 150 mg.Kg-1, efeito contrário é observado quanto parâmetro glicose. Os valores de 

triglicerídeos também aumentaram com passar do tempo para o grupo 30 mg.Kg-1 e 150 mg.Kg-1.  

Não se observou diferença entre grupos e ao longo do tempo para os bioquímicos sanguíneos: proteína total, colesterol, 

creatinina, ALT e AST. 

 

 
Tabela 11: Valores médios e respectivos erro padrão observados no estudo bioquímico sanguíneo de tilápias tratadas com 

diferentes concentrações de amoxicilina. 

 
1- Tempo: indica número de horas em que foram amostrados os animais após a segunda dose do tratamento. 
2- Dose em mg.Kg-1. 
3- Médias (n= 8) e respectivos erros padrão, seguidos pelas mesmas letras na coluna não diferem entre si pelo teste Tukey a 5 %. Letras maiúsculas 
fazem comparação entre tratamentos e minúscula entre o mesmo tratamento ao longo do tempo. 
4- P.F.: referência padrão fisiológico.  
5- ALT: Alanina aminotransferase; AST:aspartato aminotransferase. 

 

30 28 ± 1,7
A a3

3,30 ± 0,1
A a

56 ± 3,3
A a

97 ± 11
A b

133 ± 4,2
A a

0,22 ± 0,01
A a

22 ± 5,42
A a

41 ± 12,5
A a

150 21 ± 1,5
A a

3,25 ± 0,1
A a

72 ± 15
A a

111 ± 11
A b

139 ± 5,6
A a

0,26 ± 0,01
A a

22 ± 4,07
A a

65 ± 17,7
A a

300 22 ± 1,4
A a

3,36 ± 0,1
A a

65 ± 4,1
A a

109 ± 7
A a

148 ± 6,1
A a

0,21 ± 0,01
A a

15 ± 1,84
A a

24 ± 4,6
A a

30 28 ± 1,7
A a

3,58 ± 0,2
A a

49 ± 3,2
A a

163 ± 19
A a

176 ± 18
A a

0,21 ± 0,01
A a

23 ± 2,93
A a

67 ± 14,1
A a

150 29 ± 1,7
A a

3,51 ± 0,1
A a

56 ± 4,2
A a

107 ± 12
A b

147 ± 9,1
A a

0,23 ± 0,01
A a

24 ± 4,94
A a

43 ± 14,4
A a

300 29 ± 2,6
A a

3,43 ± 0,1
A a

58 ± 3,8
A a

111 ± 9
A a

151 ± 7,4
A a

0,21 ± 0,01
A a

31 ± 2,88
A a

58 ± 14,6
A a

30 27 ± 1,6
A a

3,35 ± 0,1
A a

55 ± 4
B a

147 ± 14
A ab

154 ± 13
A a

0,22 ± 0,01
A a

11 ± 0,91
A a

26 ± 6,1
A a

150 22 ± 1,4
A a

3,41 ± 0,1
A a

57 ± 3,4
B a

217 ± 16
A a

140 ± 7,1
A a

0,18 ± 0,01
A a

27 ± 5,1
A a

49 ± 9,6
A a

300 28 ± 2,4
A a

3,23 ± 0,1
A a

77 ± 5,8
A a

95 ± 13
B a

142 ± 10
A a

0,18 ± 0,01
A a

24 ± 3,54
A a

62 ± 10,5
A a

29 ± 1,6 3,32 ± 0,1 42 ± 4,7 120 ± 20 170 ± 11 0,21 ± 0,01 27 ± 6,65 28 ± 7,0

Valor de F 0,73

Valor de P 0,66

Proteina Total ColesterolGlicose Creatinina ALT
 5

(mg dL
-1

)(mg dL
-1

)

<0,001 0,03

 (U L
-1

) (U L
-1

)

2,88 2,193,41

<0,001

4,44

<0,001

6,17

<0,001

1,08

0,38

Fosfatase Alcalina AST 
5

(g dL
-1

)(U L
-1

)

3,82

<0,001

P.F.
4

(mg dL
-1

)
Tempo

1
Tratamento

2

(g dL
-1

)

24

72

120

Triglicerídeos

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiFzOKVhvrVAhVJ94MKHQwDCi0QFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fpt.wikipedia.org%2Fwiki%2FAlanina_aminotransferase&usg=AFQjCNHgX7MysbdaYfS7pS3w6Tj2-GjjQQ
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A alteração conjunta dos triglicerídeos e glicose estão muito associados a 

situação de estresse, pois o cortisol reduz a taxa de utilização de glicose para as 

células, além de mobilizar os ácidos graxos no plasma para geração de energia e 

assim diminuindo o valor dos triglicerídeos circulantes (TAKEI; HWANG, 2016). Para 

este mesmo grupo não observamos alteração de colesterol e enzimas hepáticas, o 

qual conjuntamente com as alterações energéticas observadas poderiam indicar o 

comprometimento da função hepática. Como estas alterações são observadas 

somente na avaliação mais tardia pode ser atribuída a característica particular de 

dominância territorialista do grupo amostrado.  

Observando-se que a dose efetiva de 60 mg.Kg-1 representa 5 vezes menos 

que dose máxima estuda para segurança clínica e mesmo assim não apresentou 

efeito de dose tóxica. 

Em observação a relação peso do órgão peso do animal (Tabela 12), também 

não se observou diferença ((P>0,05) em relação aos tratamentos e ao longo do tempo. 

 

Tabela 12: Valores médios observados na análise: ICS, IHS, IES e INS de tilápias 
tratadas com diferentes concentrações de amoxicilina.  

 
1- Tempo: indica número de horas em que foram amostrados os animais após a segunda dose do 
tratamento.2- Dose em mg.Kg-1.3- Médias (n= 8) e respectivos erros padrão, seguidos pelas mesmas 
letras na coluna não diferem entre si pelo teste Tukey a 5 %. Letras maiúsculas fazem comparação 
entre tratamentos e minúscula entre o mesmo tratamento ao longo do tempo. 
4- P.F.: referência padrão fisiológico.  
5- ICS: índice somático cardíaco; IHS: índice somático hepático; IES: índice somático esplênico; INS: 
índice somático renal. 

 

30 0,2 ± 0,02
A a3

5,96 ± 0,46
A a

0,3 ± 0,02
A a

0,5 ± 0,1
A a

150 0,2 ± 0,02
A a

4,34 ± 0,56
A a

0,2 ± 0,01
A a

0,3 ± 0
A a

300 0,2 ± 0,02
A a

4,24 ± 0,26
A a

0,2 ± 0,02
A a

0,4 ± 0
A a

30 0,1 ± 0,01
A a

3,98 ± 0,35
A a

0,2 ± 0,01
B a

0,4 ± 0,1
A a

150 0,2 ± 0,03
A a

6,3 ± 1,02
A a

0,2 ± 0,01
A a

0,5 ± 0,1
A a

300 0,2 ± 0,03
A a

5,57 ± 1,11
A a

0,2 ± 0,03
A a

0,4 ± 0,1
A a

30 0,2 ± 0,04
A a

6,07 ± 1,33
A a

0,2 ± 0,01
B a

0,5 ± 0,1
A a

150 0,2 ± 0,02
A a

4,99 ± 0,56
A a

0,2 ± 0,04
A a

0,4 ± 0,1
A a

300 0,2 ± 0,01
A a

4,82 ± 0,42
A a

0,2 ± 0,01
A a

0,4 ± 0
A a

0,2 ± 0,01 3,95 ± 0,22 0,2 ± 0,06 0,4 ± 0

Valor de F

Valor de P

Tempo
1

Tratamento
2

P.F.
4

ICS
5

0,56

24

72

120

1,21 0,38 0,02

0,3 1,08 2,36 0,8

IHS
5

IES
5

INS
5

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128027288000060#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128027288000060#!
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Comparando-se tilápias tratadas com duas doses de 300 mg.kg-1 com intervalo 

de 48 horas em relação ao padrão fisiológico não se observou no tecido renal 

alterações nos glomérulos, interstício e túbulos e no tecido hepático também não se 

observou alterações quanto aos hepatócitos, sinusóides e veia centrolobular e (Figura 

24).  

 
Figura 24: Fotomicrográfica. Tecido renal, observado em O. niloticus, ausência de 

alterações nos glomérulos (G) e túbulos (T). Tecido hepático, observado 
em O. niloticus, sem alterações nos hepatócitos, sinusóides e veia 
centrolobular. Coloração HE. Aumento:40X. 

  

Todos os peixes deste estudo, independente do tratamento recebido, não 

apresentaram nenhuma alteração comportamental e sinal clinico como natação 

errática, letargia, aumento do batimento opercular, lesão de pele ou perda de apetite. 

Os resultados observados para o hemograma e bioquímicos sanguíneo 

juntamente com a não observância de alterações comportamentais e de sinais 

clínicos, permite concluir que a amoxicilina administrada via intramuscular na 

concentração de 15% é muito segura clinicamente.  
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5.7. Ecotoxicologia 

 

5.7.1. Resultados para análise de estabilidade da amoxicilina na água 

 

Com adição da amoxicilina na água de abastecimento ela apresentou pH de 

6,6, oxigênio 6,85 mg.L-1, condutividade 160 uS/cm e durante o ensaio foi mantida a 

temperatura de 26°C e fotoperíodo de 12 horas. A degradação iniciou-se no momento 

de exposição da amostra as condições experimentais (Figura 25).  

 

 
 
Figura 25: Degradação da amoxicilina na concentração de 1g. L-1 preparada com água 

de abastecimento e exposto as mesmas condições do ensaio com O. 
niloticus. Concentração da droga na água (eixo Y). Horas após preparo da 
solução (Eixo X). Valor de F: 0,001. 

 
No tempo de 48 horas há a manutenção na concentração média em 0,935 g.L-

1, ou seja, após o término de exposição do estudo a concentração de amoxicilina 

manteve-se em concentração superior a 20% da concentração inicial, nesta condição, 

esta droga permite um ensaio estático com duração de 48 horas em conformidade 

com a norma NBR 15088 (ABNT, 2016).  

Com acréscimo da amoxicilina ao meio de cultivo M4 este passou a apresentar 

as seguintes características: pH 6,56, oxigênio: 5,67 mg.L-1 e condutividade 

503uS/cm. Não houve exposição a luz e manteve-se o meio na temperatura de 20°C. 

Os resultados da análise de concentração ao longo do tempo levaram o início de 

degradação inicial no tempo de 24 horas (Figura 26). No tempo de 48 horas há 

manutenção da concentração média em 0,94 g.L-1, ou seja, após o término de 
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exposição do estudo a concentração de amoxicilina manteve-se em concentração 

superior a 20% da concentração inicial, assim nesta condição, esta droga permite um 

ensaio estático com duração de 48 horas em conformidade a NBR 12713 (ABNT, 

2016). 

 

 
Figura 26: Degradação da amoxicilina na concentração de 1g.L-1 preparada com meio 

M4 e exposto as mesmas condições do ensaio com D. magna. 
Concentração da droga na água (eixo Y). Horas após preparo da solução 
(Eixo X). Valor de F: 0,007. 

 
Quando adicionado amoxicilina ao meio Hoagland's este apresentou pH de 

4,85, oxigênio 5,32 mg.L-1 e condutividade 876 uS/cm. O ensaio foi mantido a 

temperatura de 23°C com fotoperíodo de 12 horas. Neste meio de cultivo há início de 

degradação no tempo de 17 horas (Figura 27).  

 

 
Figura 27: Degradação da amoxicilina na concentração de 1g.L-1 preparada com meio 

Hoagland's exposto as mesmas condições do ensaio com L. minor 
concentração da droga na água (eixo Y). Horas após preparo da solução 
(Eixo X). Valor de F: 0,012.  
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Observou-se no tempo de 144 horas a manutenção da concentração média em 

0,875 g.L-1, no entanto o teste completo apresenta 168 horas. Em acordo a 

degradação observada, para o tempo de 168 horas poderiam ter valores abaixo de 

20% da concentração inicial. Neste sentido optou-se por utilizar o sistema semi-

estático com troca da solução teste no tempo de 72 horas (OECD, 2002). 

 

5.7.2. Teste de solubilidade da amoxicilina 

 

A amoxicilina apresentou visualmente precipitado a partir da concentração de 

2,6 g.L-1, indicando o máximo de saturação da droga na água (OECD, 2000). Segundo 

a farmacopeia brasileira a amoxicilina é um pó branco ou quase branco com baixa 

solubilidade, ou seja, solubilidade menor de 5 g.L-1 em água, etanol e metanol e 

somente solúvel em soluções hidróxido alcalinas (BRASIL, 2010). 

 

5.7.3. Ensaio de sensibilidade 

 

Para espécie, O. niloticus, a CL 50 em 48h estimada para KCl foi de 1,33 g L-1, 

com limites superiores e inferiores de 1,69 e 1,05 g.L-1, respectivamente. 

Para a espécie L. minor, a EC 50, média em 48h estimada para NaCl foi de 

3,36 g.L-1, com limites superiores e inferiores de 3,27 e 3,45 g.L-1, respectivamente.  

Para a espécie D.magna, a IC 50 média em 48h estimada para NaCl foi de 4,63 

g.L-1, com limites superiores e inferiores de 4,25 e 5,05 g.L-1, respectivamente.  

Com estes dados as espécies apresentaram condições normais de saúde e 

sensibilidade. Estando resultados dos ensaios em acordo a carta controle. 

 

5.7.4. Ensaio de toxicidade aguda para O. niloticus, Lemna minor e 

Daphnia magna. 

 

Todos os exemplares de peixe não tiveram mortalidade ou alteração no 

comportamento, não manifestando nenhum sinal clinico como natação errática ou 

mucosidade excessiva.Também não se observou diferença entre os grupos nos 

exemplares de L. minor quanto ao número de frondes, presença de clorose, 
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comprimento de raiz, peso das frondes após secagem, perda de flutualidade e ruptura 

de colônias. 

Não se observou alteração na mobilidade dos exemplares de D. magna quanto 

grupo controle e ao grupo exposto a concentração de 2,6 g.L-1 de amoxicilina.  

A concentração de CL50/CE50/CI50 maior que 100 mg.L-1 a droga é 

considerada como praticamente não tóxica para o meio ambiente segundo Zucker 

(1985) e pouco tóxico por IBAMA (2017), portanto para a concentração de 2,6 g.L-1 

não se observou efeito tóxico agudo nas condições experimentais aqui apresentadas. 

Em trabalho realizado por Park e Choi (2008) também não observaram efeito 

toxico agudo com ensaio para amoxicilina Sigma Chemical® para as espécies D. 

magna e para o peixe O. latipes em teste com concentração máxima de 1 g.L-1. Estes 

autores sugerem que o efeito não tóxico seja decorrente da hidrólise, porém para o 

presente estudo garantimos a concentração constante durante o tempo de exposição 

dos indivíduos e mesmo assim não se observou resposta tóxica aguda nas condições 

experimentais aplicadas.  

Apesar da amoxicilina não apresentar efeito tóxico agudo para as espécies 

testadas, Oliveira et al. (2013) relataram alterações na formação de embriões de zebra 

fish expostos a concentrações superiores a 220 mg.L-1. Em estudo com a alga 

Pseudokirchneriella subcapitata observou-se também efeito tóxico da amoxicilina, no 

entanto dos 13 antibióticos testados nesse estudo a amoxicilina foi a droga que 

apresentou menor efeito tóxico.  

 

5.7.5. Parâmetros físico e químicos.  

 

Em relação aos parâmetros físico-químicos observa-se que amoxicilina em 

todos as espécies testadas acidificou o meio de cultivo em comparação ao grupo 

controle (Tabela 13). Inclusive saindo do indicativo ideal de pH para as espécies em 

teste segundo orientações das normas seguidas, isto decorreu devido a amoxicilina 

testada apresentar pH de 5,5. No entanto, a alteração deste parâmetro químico não 

comprometeu a saúde dos organismos testados. 
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Tabela 13: Médias referentes aos parâmetros físico e químicos durante os 3 ensaios 
experimentais. Letras diferentes indicam diferença estatística entre grupos 
pelo teste Tukey (<0,05). 

 

 
O grande desafio da presença de amoxicilina no meio ambiente é o aumento 

da resistência bacteriana secundaria (PATERSON; BONOMO, 2005). A resistência 

pode chegar ao meio ambiente com o potencial de afetar negativamente os 

organismos aquáticos e terrestres.  Atingir novamente os seres humano através da 

água potável e alimentos. Como já mencionado, a amoxicilina é uma droga de eleição 

para a bactéria Streptococcus pneumoniae, agente etiológico de grande importância 

na pneumonia, otite e meningite bacteriana no Brasil (BRASIL, 2007). 

Segundo Pérez‐Parada et al. (2011) a falta de informação quanto ao risco 

ecotoxicológio dos subprodutos da degradação da amoxicilina. 

 

5.8. Outros estudos: Parâmetros físico e químicos.  

 

Durante a aclimatação dos peixes para o pré-estudo com desafio bacteriano, 

observou-se em média: condutividade de 151,3 µS/cm; pH de 7,4; O2 de 4,7 mg.L-1 e 

temperatura de 28,5°C ( Tabela 14). 

 

Tabela 14: Médias seguidas pelo erro padrão das variáveis físico-quimicas durante 
aclimatação de peixes pré-estudo por desafio bacteriano por 
Streptococcus agalactiae. 

 
 

Durante o período de aclimatação pré-estudo da concentração plasmática da 

amoxicilina obteve-se: condutividade de 199, 2 uS/cm², pH de 7,61, O2 de 6 mg.L-1 e 

temperatura de 29,5°C (Tabela 15).  

Durante o período de aclimatação ao pré-estudo da segurança clínica da 

amoxicilina triidratada observou-se: condutividade de 184 uS/cm², pH de 7,34, O2 de 

4,12 mg.L-1 e temperatura de 26,5°C (Tabela 16).  

O.niloticus 7,84 ± 0,36 a 6,66 ± 0,20 b 7,02 ± 0,68 a 6,77 ± 0,63 a 26,4 ± 0,5 a 26,4 ± 0,7 a 188 ± 5,01 a 152 ± 6,18 b

L.minor 6,27 ± 0,44 a 4,91 ± 1,36 b 5,81 ± 0,61 a 5,64 ± 0,75 a 24,8 ± 2,2 a 26,0 ± 1,9 a 880 ± 34,59 a 900 ± 34,64 a

D.magna 7,73 ± 0,11 a 6,45 ± 0,09 b 5,41 ± 0,50 a 5,95 ± 0,39 a 20,1 ± 0,7 a 19,8 ± 0,7 a 588 ± 97,22 a 576 ± 95,68 a

Espécie
Amoxicilina Amoxicilina

pH Oxigênio (mg L -1) Temperatura(C°)

Controle Controle Controle Controle

Condutividade (uS/cm)

Amoxicilina Amoxicilina

 

Média  
Condutividade (µS/cm) 206,9 ± 1,2 203,8 ± 1,0 11,7 ± 0,8 201,0 ± 0,9 43,7 ± 27,9 202,4 ± 1,6 190 ± 13,5 151,3 
pH 7,3 ± 0,1 7,4 ± 0,0 7,4 ± 0,0 7,4 ± 0,2 7,4 ± 0,1 7,4 ± 0,0 8 ± 0,0 7,4 
O 2   (mg/L)  3,6 ± 0,2 4,2 ± 0,4 4,9 ± 0,3 4,3 ± 0,3 5,1 ± 0,6 5,7 ± 0,2 5 ± 0,3 4,7 
t (°C) 29,1 ± 0,8 28,9 ± 0,4 28,7 ± 0,1 28,3 ± 0,4 27,6 ± 0,4 28,5 ± 0,8 28 ± 0,1 28,5 

Dia 6 Dia 7 Dia 1 Dia 2 Dia3 Dia4 Dia 5 

http://cmr.asm.org/search?author1=David+L.+Paterson&sortspec=date&submit=Submit
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Tabela 15: Médias seguidas pelo erro padrão das variáveis físico-quimicas durante o 
período de aclimatação pré-estudo da concentração plasmática da 
amoxicilina 

 
 
Tabela 16: Médias seguidas pelo erro padrão das variáveis físico-quimicas durante 

aclimatação de peixes ao pré-estudo da segurança clínica da amoxicilina 
triidratada. 

 
 

Segundo Brasil (2014), a água doce para peixes pode ter a condutividade 

elétrica de 10 a 100 µS/cm, sendo que em ambientes poluídos por esgotos domésticos 

ou industriais os valores podem chegar a 1.000 µS/cm. Nos estudos citados a maior 

valor de condutividade elétrica observado foi de 206,9 µS/cm. 

Segundo Sipaúba-Tavares (2013), o pH da água não deve ser inferior a 6,5 

e não ser superior a 9,5, sendo que na criação a média do pH foi de 7,6. Nestes 

estudos houve oscilação de 7,27 a 8, portanto estando adequados. 

A concentração de oxigênio está abaixo do desejado de 5 mg.L-1, segundo 

a resolução CONAMA 357, para os estudos de eficácia terapêutica e segurança 

clínica (BRASIL, 2005). Sandoval Junior (2013) destaca que limites inferiores 2 mg.L-

1 pode acarretar sérias consequências, porém neste estudo a menor concentração foi 

de 3,6 mg.L-1. 

Sendo que, temperaturas abaixo de 15º C e acima de 35º C podem causar 

mortalidade. Conforme Sebrae (2014), os peixes tropicais como as tilápias 

apresentam conforto térmico entre 27 a 32°C. No estudo de segurança clínica, que 

ocorreu no inverno, os peixes foram expostos a temperatura abaixo de 27°C, porém 

amplitude térmica conservou-se baixa devido ao emprego constante de aquecedores 

de ambiente. 

Neste sentido, os estudos quanto aos parâmetros físico-químicos avaliados 

apresentaram-se em condições adequadas para criação de tilápias do Nilo. 

 

 

Média dos dias

Condutividade(uS/cm²) 198,61 ± 2,06 197,62 ± 1,56 209,93 ± 15,16 192,63 ± 2,39 197,29 ± 4,63 199,216

pH 7,53 ± 0,06 7,68 ± 0,02 7,52 ± 0,05 7,57 ± 0,03 7,46 ± 0,05 7,552

O2 (mg/L) 6,6 ± 0,23 6,74 ± 0,3 6,22 ± 0,37 5,35 ± 0,06 5,22 ± 0,39 6,026

t (℃) 29,1 ± 0,10 29,39 ± 0,08 29,68 ± 0,17 28,97 ± 0,39 30,21 ± 0,1 29,47

Dia 2 Dia3 Dia4 Dia 5Dia 1

Média dos dias

Condutividade(uS/cm²) 185,2 ± 3,06 184,2 ± 4,43 184,5 ± 6,01 185,9 ± 3,39 180,06 ± 4,03 183,972

pH 7,47 ± 0,04 7,3 ± 0,03 7,34 ± 0,04 7,27 ± 0,02 7,34 ± 0,04 7,344

O2 (mg/L) 4,98 ± 0,28 3,98 ± 0,31 3,85 ± 0,33 3,93 ± 0,16 3,88 ± 0,3 4,124

t (℃) 26,5 ± 0,10 26,9 ± 0,08 26,4 ± 0,17 26,3 ± 0,39 26,2 ± 0,1 26,46

Dia 1 Dia 2 Dia3 Dia4 Dia 5
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6. CONCLUSÃO 

 

 

Este estudo permitiu avaliar amoxicilina triidratada para uso na tilapicultura 

através de diversos ensaios permitindo concluir alguns dados indicados a seguir. 

A concentração inibitória mínima da cepa de S. agalactiae empregada neste 

estudo é sensível ao princípio ativo amoxicilina, oscilando de 0,09 a 0,18 µg.mL-1 e o 

concentração bactericida mínima oscilou entre 1,5 a 2 ,5 µg.mL-1. 

A curva plasmática da amoxicilina triidratada para as concentrações de 30 e 60 

mg.kg não diferiram na concentração no começo e no final da curva, portanto 

apresentam o mesmo intervalo entre doses de 48 horas. 

O modelo experimental de aplicação de inóculo bacteriano, via bexiga natatória 

na concentração de 105 UFC.mL-1 para indução da doença por S. agalactiae 

apresentou ação progressiva positiva de comprometimento dos órgãos avaliados nas 

condições aplicadas de criação experimental. 

A administração das doses de 30 e 60 mg.kg -1 de amoxicilina triidratada via 

intramuscular em peixes desafiados com inóculos vivos de S. agalactiae mostraram-

se igualmente eficazes. 

As tilápias do Nilo infectadas por S. agalactiae e não tratadas em comparação 

as tilápias infectadas S. agalactiae e tratadas com a dose 30 mg.kg-1 de amoxicilina 

via intramuscular não diferiram quanta aos parâmetros clínicos avaliados. Este 

resultado provavelmente ocorreu porque o tratamento com amoxicilina iniciou quando 

a estreptococose já estava instalada. Esta doença resultou em desequilíbrio 

homeostático, comprometimento do fígado, cérebro e coração. 

A amoxicilina mostrou-se altamente segura mesmo quando administrada em 

10 vezes a dose terapêutica. 

A droga amoxicilina triidratada não apresentou efeito tóxico agudo na 

concentração de 2,6 g.L-1 nas condições experimentais aplicadas para as espécies 

Lemna minor, Daphnia magna e O. niloticus. 

Neste sentido, este autor indica o uso da amoxicilina triidratada administrada 

via intramuscular na dose de 30 mg.kg-1 para tratamento de S. agalactiae. 

 



57 

 

7. REFERÊNCIAS 
 
ABNT (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS). NBR 12713: 
Ecotoxicologia aquática: toxicidade aguda – método de ensaio com Daphnia. São 
Paulo, 2016. 23 p.  
 
ABNT (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS). NBR 15088: 
Ecotoxicologia aquática: toxicidade aguda – método de ensaio com peixes 
(Cyprinidae). São Paulo, 2016. 25 p.  
 
ANVISA (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA). Antimicrobianas: 
bases teóricas e uso clinico. [Brasília, DF], 2007. Disponível em: 
http://www.anvisa.gov.br/servicosaude/controle/rede_rm/cursos/rm_controle/opas_w
eb/modulo1/conceitos.htm.  
 
ANVISA (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA). Farmacopeia 
Brasileira. 5. ed. Brasília, DF, 2010. v. 2, 904 p. 
 
BADYLAK, S. F.; VAN VLEET, J. F. Sequential morphologic and clinicopathologic 
alterations in dogs with experimentally induced glucocorticoid hepatopathy. 
American Journal of Veterinary Research, Schaumburg, v. 42, n. 8, p. 1310-1318, 
1981. 
 
BARREDA. D. D. Leukocyte contributions to the induction and resolution of acute 
inflammation in teleost fish. Fish & Shellfish Immunology, n. 53, p. 58 -93, 2016. 
 
BERRIDGEA, B. R.; BERCOVIERB, H.; FRELIER, P. F. Streptococcus agalactiae 
and Streptococcus difficile 16S-23S intergenic rDNA: genetic homogeneity and 
species-specific PCR. Veterinary Microbiology, Amsterdam, v. 78, n. 2, p. 165-173, 
2001. 
 
BOYD, J. W. The mechanisms relating to increases in plasma enzymes and 
isoenzymes in diseases of animals. Veterinary Clinical Pathology, Hoboken, v. 12, 
n. 2, p. 9-24, 1983. 
 
BRASIL. Ministério da Agricultura e do Abastecimento. Portaria nº 74, de 11 de junho 
de 1996. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Poder Executivo, 
Brasília, DF, 19 jun. 1996. Seção 1, p. 10819 e 10820. Disponível em: 
http://sistemasweb.agricultura.gov.br/sislegis/action/detalhaAto.do?method=visualiza
rAtoPortalMapa&chave=506743761. 
 
BRASIL. Resolução CONAMA n° 357, de 17 de março de 2005. Dispõe sobre a 
classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, 
bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá 
outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Poder 
Executivo, Brasília, DF, 18 mar. 2005, p. 58-63. 
BRASIL. Ministério da Pesca e Aqüicultura. 1° Anuário Brasileiro da Pesca e 
Aqüicultura. Brasília, DF, 2014.136 p. 

http://www.anvisa.gov.br/servicosaude/controle/rede_rm/cursos/rm_controle/opas_web/modulo1/conceitos.htm
http://www.anvisa.gov.br/servicosaude/controle/rede_rm/cursos/rm_controle/opas_web/modulo1/conceitos.htm
http://sistemasweb.agricultura.gov.br/sislegis/action/detalhaAto.do?method=visualizarAtoPortalMapa&chave=506743761
http://sistemasweb.agricultura.gov.br/sislegis/action/detalhaAto.do?method=visualizarAtoPortalMapa&chave=506743761


58 

 

BROGDEN, R. N.; HEEL, R. C.; SPEIGHT, T. M.; AVERY, G. S. Amoxicillin 
injectable: a review of its antibacterial spectrum, pharmacokinetics and therapeutic 
use. Drugs, Northcote, v. 18, n. 3, p. 169-184, 1979. 
 
BROOK, I. Inoculum effect. Reviews of Infectious Diseases, Cary, v. 11, n. 3, p. 
361-368, 1989. 
 
BROWN, A. G.; GRANT, A. N. Use of amoxycillin by injection in Atlantic salmon 
broodstock. Veterinary Record, London, v. 131, n. 11, p. 237, 1992. Disponível em: 
http://dx.doi.org/10.1136/vr.131.11.237.  
 
BROWN, A. G.; GRANT, A. N. Clinical efficacy of injectable amoxycillin against 
furuncolosis in Atlantic salmon broodstock. Veterinary Record, London, v. 133, n. 
15, p. 373, 1993. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1136/vr.133.15.373.  
 
CHIDEROLI, R. T.; AMOROSO, N.; MAINARDI, R. M.; SUPHORONSKI, S. A.; 
PADUA, S. B.; ALFIERI, A. F., MOSELA, M., MORALEZ, A. T. P, OLIVEIRA, A. G.; 
ZANOLO, R.; SANTIS, G. W.; D; PEREIRA, U.P. Emergence of a new multidrug-
resistant and highly virulent serotype of Streptococcus agalactiae in fish farms from 
Brazil. Aquaculture, Amsterdam, v. 479, p. 45-51, 2017. Disponível em: 
https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2017.05.013.  
 
CHOU, M. Y.; YANG, C. H.; LU, F. I.; LIN, H. C.; HWANG, P. P. Modulation of 
calcium balance in tilapia larvae (Oreochromis mossambicus) acclimated to low-
calcium environments. Journal of Comparative Physiology B: Biochemical, 
Systemic, and Environmental Physiology, Heidelberg, v. 172, n. 2, p. 109-114, 
2002. 
 
CLSI (CLINICAL AND LABORATORY STANDARDS INSTITUTE). Performance 
Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing. 27th ed. Wayne, jan. 2017. 
(CLSI supplement M100).  
 
CRAIG, W. A. Pharmacokinetic/pharmacodynamic parameters: rationale for 
antibacterial dosing of mice and men. Clinical Infectious Diseases, Cary, v. 26, n. 
1, p. 1-10, 1998. 
 
DARWISH, A. M.; HOBBS, M. S. Laboratory efficacy of amoxicillin for the control of 
Streptococcus iniae infection in blue tilapia. Journal of Aquatic Animal Health, New 
York, v. 17, n. 2, p. 197- 202, 2005. 
 
DARWISH, A. M.; ISMAIEL, A. A. Laboratory efficacy of amoxicillin for the control of 
Streptococcus iniae infection in sunshine bass. Journal of Aquatic Animal Health, 
New York, v. 15, n. 3, p. 209-214, 2003. 
 
 
 
 

http://dx.doi.org/10.1136/vr.131.11.237
http://dx.doi.org/10.1136/vr.133.15.373
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0044848617304982#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0044848617304982#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0044848617304982#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0044848617304982#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0044848617304982#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0044848617304982#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0044848617304982#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0044848617304982#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0044848617304982#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0044848617304982#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0044848617304982#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0044848617304982#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0044848617304982#!
https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2017.05.013


59 

 

DE MATEO, M. M.; ADAMS, A.; RICHARDS, R. H.; CASTAGNARO, M.; HEDRICK, 
R. P. Monoclonal antibody and lectin probes recognize developmental and 
sporogonic of PKX, the causative agent of profiferative kidney disease in European 
and North American salmonid fish. Diseases of Aquatic Organisms, Oldendorf, v. 
15, n. 1, p. 23-29, 1993. 
 
DE STOPPELAAR, S. F.; VAN'T VEER, C.; VAN DER POLL, T. The role of platelets 
in sepsis. Thrombosis Haemostasis, Sttutgart, v. 112, n. 4, p. 666-677, 2014. 
Disponível em: <http://dx.doi.org/1010.1160/TH14-02-0126>.  
 
EUCAST (EUROPEAN COMMITTEE ON ANTIMICROBIAL SUSCEPTIBILITY 
TESTING). Breakpoint tables for interpretation of MICs and zone diameters. 
Version 7.1. [S.l.], 2017. Disponivel em: <http://www.eucast.org>.  
 
EL-RAZIKA, K. A. A.; ABDELRAHMANB, K. A.; AHMEDA, Y. F.; GOMAAC, A. M.; 
ELDEBAKYA, H. A. Direct Identification of Major Pathogens of the Bubaline 
Subclinical Mastitis in Egypt using PCR. Journal of American Science, Richmond 
Hill, v. 6, p. 652-660, 2010.  
 
ETO, F. S.; FERNANDES, D. C.; PIZAURO JUNIOR, J. M. Kit de 
imunodiagnóstico múltiplo e usos do mesmo. Instituição de registro. Brasília, DF: 
INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial, maio 2017. [BR10 2017 0087360]. 
 
FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION). Approved aquaculture drugs. New 
Hampshire: U.S. Food and Drug Administration, 2017. Disponível em: 
<https://www.fda.gov/animalveterinary/developmentapprovalprocess/aquaculture/uc
m132954.htm>.  
 

FERDOUS, F.; SCOTT, T. R. A comparative examination of thrombocyte/platelet 
immunity. Immunology Letters, Amsterdam, v. 163, n. 1, p. 32-39, 2015. Disponível 
em: https://doi.org/10.1016/j.imlet.2014.11.010.  
 
GARCÍA SÁNCHEZ, J. E.; FRESNADILLO MARTÍNEZ, M. J.; ARCE ARCE, J. J.; 
GARCÍA SÁNCHEZ, E. Antibióticos betalactámicos. In: GARCÍA SÁNCHEZ, J. E.; 
LÓPEZ, R.; PRIETO, J. Antimicrobianos en Medicina. Barcelona: Prous Science, 
1999. p. 213–49.  
 
GORDON, R. C.; REGAMEY, C.; KIRBY, W. M. M. Comparative clinical 
pharmacology of amoxicillin and ampicillin administered orally. Antimicrobial 
Agents and Chemotherapy, Washington, DC, v. 1, n. 6, p. 504-507, 1972. 
 
GOODMAN, L. S.; GILMAN, A. G.; BRUNTON, L. L. As bases farmacológicas da 
terapêutica. 11. ed. Porto Alegre: AMGH, 2010. 
 
GRIMM, I.; WEINSTOCK, M.; BIRSCHMANN, I.; DREIER, J.; KNABBE, C.; 
VOLLMER, T. Strain-dependent interactions of Streptococcus gallolyticus subsp. 
gallolyticus with human blood cells. BMC Microbiology, London, v. 17, n. 1, p. 210, 
2017. 

http://dx.doi.org/1010.1160/TH14-02-0126
http://www.eucast.org/
https://www.fda.gov/animalveterinary/developmentapprovalprocess/aquaculture/ucm132954.htm
https://www.fda.gov/animalveterinary/developmentapprovalprocess/aquaculture/ucm132954.htm
https://doi.org/10.1016/j.imlet.2014.11.010


60 

 

HAIR, J. F.; BLACK, W. C; BARRY J. B.; ANDERSON, R. E. Multivariate data 
analysis. 7. ed. [S.l.]: Pearson, 2009. 785 p. 
 
HAMILTON, M. A.; RUSSO, R. C.; THURSTON, V. Trimmed spearman – Karber 
methodo for estimating medial lethal concentrations in toxicity bioassays. 
Environmental Science & Technology, Washington, DC, v. 7, p. 714-719, 1977. 
 
HARDIE, J. M.; WHILEY, R. A. Classification and overview of the genera 
Streptococcus and Enterococcus. Journal of Applied Microbiology, Chichester, v. 
83, p. 1–11, 1997. 
 
HAVIXBECK, J. J.; RIEGER, A. M.; WONG, M. E.; HODGKINSON, J. W.; 
BARREDA, D. R. Neutrophil contributions to the induction and regulation of the acute 
inflammatory response in teleost fish. Journal of Leukocyte Biology, Chichester, v. 
99, n. 2, p. 241-252, 2016. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1189/jlb.3HI0215-
064R>.  
 
HAYA, K.; BURRIDGE, L.; DAVIES, I.; ERVIK, A. A review and assessment of 
environmental risk of chemicals used for the treatment of sea lice infestations of 
cultured salmon. In: HARGRAVE, B. (Ed.). Environmental effects of marine finfish 
aquaculture. New York: Springer, 2005. p. 305-340. (The Handbook of 
Environmental Chemistry, 5 M). 
 
HERNANDEZ, E.; FIGUEROA, J.; IREGUI, C. Streptococcosis on a red tilapia, 
Oreochromis sp.: a case study. Journal of Fish Diseases, Chichester, v. 32, n. 3, p. 
247- 52, 2009. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2761.2008.00981.x>.  
 
HIRSCH, D.; JÚNIOR, D. J. P.; LOGATO, P. V. R.; PICCOLI, R. H.; FIGUEIREDO, 
H. C. P. Identificação e resistência a antimicrobianos de espécies de Aeromonas 
móveis isoladas de peixes e ambientes aquáticos. Ciência e Agrotecnologia, 
Lavras, v. 30, n. 6, p. 1211-1217, 2006. Disponível em: 
http://dx.doi.org/10.1590/S1413-70542006000600026.  
 
HIRSCH, R.; TERNES, T.; HABERER, K.; KRATZ, K. L. Occurrence of antibiotics in 
the aquatic environment. Science of the Total Environment, Amsterdam, v. 225, n. 
1, p. 109-118, 1999. 
 
HOFFMAN, A.; DANENBERG, H. D.; KATZHENDLER, I.; SHUVAL, R.; GILHAR, D.; 
FRIEDMAN, M. Pharmacodynamic and pharmacokinetic rationales for the 
development of an oral controlled-release amoxicillin dosage form. Journal of 
Controlled Release, Amsterdam, v. 54, n. 1, p. 29-37, 1998. 
 
HRUBEC, T. C.; SMITH, S. A.; ROBERTSON, J. L.; FELDMAN, B.; VEIT, H. P.; 
LIBEY, G.; TINKER, M. K. Blood biochemical reference intervals for Sunshine bass 
(Morone chrysops x Morone saxatilis) in three culture systems. American Journal of 
Veterinary Research, Schaumburg, v. 57, n. 5, p. 624-627, 1996. 
 

http://dx.doi.org/10.1189/jlb.3HI0215-064R
http://dx.doi.org/10.1189/jlb.3HI0215-064R
https://doi.org/10.1111/j.1365-2761.2008.00981.x
http://dx.doi.org/10.1590/S1413-70542006000600026


61 

 

HU, W. T.; GUO, W. L.; MENG, A. Y.; SUN, Y.; WANG, S. F.; XIE, Z. Y.; ZHOU, Y. 
C.;HE, C. A metabolomic investigation into the effects of temperature on 
Streptococcus agalactiae from Nile tilapia (Oreochromis niloticus) based on UPLC–
MS/MS. Veterinary Microbiology, Amsterdam, v. 210, p. 174-182, 2017. Disponível 
em: <https://doi.org/10.1016/j.vetmic.2017.09.012>.  
 
IBAMA (INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS 
NATURAIS RENOVÁVEIS).6 Avaliação ambiental para registro de agrotóxicos, 
seus componentes e afins de uso agrícola ,Brasília, DF, 2017. Disponível em: < 
http://ibama.gov.br/agrotoxicos/avaliacao-ambiental-para-registro-de-agrotoxicos-
seus-componentes-e-afins-de-uso-agricola/ppa#classificacaoibama.  
 
INGERMAN, M. J.; PITSAKIS, P. G.; ROSENBERG, A. F.; LEVISON, M. E. The 
importance of pharmacodynamics in determining the dosing interval in therapy for 
experimental Pseudomonas endocarditis in the rat. Journal of Infectious Diseases, 
Cary, v. 153, n. 4, p. 707-714, 1986. 
 
INGLIS, V.; SOLIMAN, M. K.; CIAPARA, I. H.; RICHARDS, R. H. Amoxicillin in the 
control of furunculosis in Atlantic salmon parr. Veterinary Record, London, v. 130, n. 
3, p. 45-48, 1992. 
 
INOCENTE FILHO, C.; MÜLLER, E. E.; PRETTO-GIORDANO, L. G.; 
BRACARENSE, A. P. F. R. L. Histological findings of experimental Streptococcus 
agalactiae infection in Nile tilapias (Oreochromis niloticus). Brazilian Journal of 
Veterinary Pathology, Botucatu, v. 2, n.1, p. 12-15, 2009. 
 
ISO (INTERNATIONAL ORGANISATION FOR STANDARDISATION). ISO 20079: 
water quality-determination of the toxic effect of water constituents and waste water 
to Duckweed (Lemna minor) - Duckweed Growth Inhibition Test. Geneva, 2005. 23 p.  
 
JARVA, H.; JOKIRANTA, T. S.; WÜRZNER, R.; MERI, S. Complement resistance 
mechanisms of streptococci. Molecular Microbiology, Chichester, v. 40, n. 2-4, p. 
95-107, 2003.   
 
KAYANSAMRUAJ, P.; PIRARAT, N.; HIRONO, I.; RODKHUM, C. Increasing of 
temperature induces pathogenicity of Streptococcus agalactiae and the up-regulation 
of inflammatory related genes in infected Nile tilapia (Oreochromis niloticus). 
Veterinary Microbiology, Amsterdam, v. 172, n. 1, p. 265-271, 2014. Disponível 
em: <https://doi.org/10.1016/j.vetmic.2014.04.013>.  
 
KAISER, H. F. The varimax criterion for analytic rotation in factor analysis. 
Psychometrika, New York, v. 23, n. 3, p. 187-200, 1958. 
 
LABARRERE, C. R.; FARIA, P. M. C. D.; TEIXEIRA, E. D. A.; MELO, M. M. Blood 
chemistry profile of Surubim hybrid fish (Pseudoplatystoma reticulatum corruscans) 
raised in different stocking densities. Ciência e Agrotecnologia, Lavras, v. 37, n. 3, 
p. 251-258, 2013. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/S1413-
70542013000300008>.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hu%20WT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29103689
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Guo%20WL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29103689
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Meng%20AY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29103689
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sun%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29103689
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wang%20SF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29103689
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Xie%20ZY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29103689
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zhou%20YC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29103689
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zhou%20YC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29103689
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=He%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29103689
https://doi.org/10.1016/j.vetmic.2017.09.012
Avaliação%20ambiental%20para%20registro%20de%20agrotóxicos,%20seus%20componentes%20e%20afins%20de%20uso%20agrícola
Avaliação%20ambiental%20para%20registro%20de%20agrotóxicos,%20seus%20componentes%20e%20afins%20de%20uso%20agrícola
https://doi.org/10.1016/j.vetmic.2014.04.013


62 

 

LAGACÉ-WIENS, P.; RUBINSTEIN, E. Adverse reactions to β-lactam 
antimicrobials. Expert Opinion on Drug Safety, Abingdon, v. 11, n. 3, p. 381-399, 
2012. Disponível em: <https://doi.org/10.1517/14740338.2012.643866>.  
 
LASHEV, L. D.; PASHOV, D. A. Interspecies variations in plasma half-life of 
ampicillin, amoxycillin, sulphadimidine and sulphacetamide related to variations in 
body mass. Research in Veterinary Science, London, v. 53, n. 2, p. 160-164, 1992. 
 
LAUER, P.; RINAUDO, C. D.; SORIANI, M.; MARGARIT, I.; MAIONE, D.; ROSINI, 
R.; TADDEI, A. R.; MORA, M.; RAPPUOLI, R.; GRANDI, G.;TELFORD, J. L. 
Genome analysis reveals pili in Group B Streptococcus. Science, Washington, DC, 
v. 309, n. 5731, p. 105-105, 2005. Disponível em: 
<http://dx.doi.org/10.1126/science.1111563>.  
 
LEITNER, J. M.; GRANINGER, W.; THALHAMMER, F. Hepatotoxicity of 
antibacterials: pathomechanisms and clinical data. Infection, Heidelberg, v. 38, n. 1, 
p. 3-11, 2010. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1007/s15010-009-9179-z.  
 
LEMIRE, P.; HOUDE, M.; SEGURA, M. Encapsulated group B Streptococcus 
modulates dendritic cell functions via lipid rafts and clathrin-mediated endocytosis. 
Cellular microbiology, v. 14, p. 1707-1719, 2012.  
 
LEMOS, J. B.; RODRIGUES, M. E. B; LOPES, J. P. Diagnóstico de ectoparasitas e 
bactérias em tilápias (Oreochromis niloticus) cultivadas na região de Paulo Afonso, 
Bahia. Revista Brasileira de Engenharia de Pesca, São Luiz do Maranhão, v. 1, 
n.1, p.75-90, 2006. 
 
LEVIN, J. The evolution of mammalian platelets. In: MICHELSON, A. D.; COLLER, B. 
S. (Ed.). Platelets. Amsterdam: Elsevier, 2007. p. 3-22. 
 
LEVISON, M. E; LEVISON, J. H. Pharmacokinetics and pharmacodynamics of 
antibacterial agents. Infectious disease clinics of North America, Marylands 
Heigths, v. 23, n. 4, p. 791-815, 2009. 
 
LIM, J. W.; JUNG, M. H.; JUNG, S. J.; KIM, D. H.; PARK, K. H.; KANG, S. Y. The 
efficacy of amoxicillin sodium against streptococcosis in cultured olive flounder 
Paralichthys olivaceus and its pharmacokinetics. Journal of Veterinary 
Pharmacology and Therapeutics, Chichester, v. 40, n. 1, p. 77-87, 2016. 
Disponível em: <http://dx.doi.org/ 10.1111/jvp.12321>. Acesso em 29 ago. 2017. 
 
LIZCANO, A.; SANCHEZ, C. J.; ORIHUELA, C. J. A role for glycosylated serine‐rich 

repeat proteins in Gram‐positive bacterial pathogenesis. Molecular Oral 
Microbiology, Hoboken, v. 27, n. 4, p. 257-269, 2012. Disponível em: 
<http://dx.doi.org/10.1111/j.2041-1014.2012.00653.x>.  
 
 
 

https://doi.org/10.1517/14740338.2012.643866
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Taddei%20AR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15994549
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mora%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15994549
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rappuoli%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15994549
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Grandi%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15994549
http://dx.doi.org/10.1126/science.1111563
http://dx.doi.org/10.1007/s15010-009-9179-z


63 

 

LIU, X.; LIU, H.; LUO, X.; ZHANG, P.; GAO, Y.; XIE, S.; XU, K.; CHANG, J.; MA, L. 
Strains of Group B streptococci from septic patients induce platelet activation via Toll‐
like Receptor 2. Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology, 
Richmond, v. 44, n. 3, p. 335-343, 2017. Disponível em: <http://dx.doi.org/ 
10.1111/1440-1681.12707>.  
 
LUTSAR, I.; MCCRACKEN J. R.; GEORGE, H.; FRIEDLAND, I. R. Antibiotic 
pharmacodynamics in cerebrospinal fluid. Clinical Infectious Diseases, Cary, v. 27, 
n. 5, p. 1117-1127, 1998. 
 
MAISAK, H.; TIPMONGKOLSILP, N.; WONGTAVATCHAI, J. Minimum inhibitory 
concentrations of antimicrobials against clinical Vibrio and Streptococcus isolated 
from aquaculture. In: BONDAD-REANTASO, M. G.; JONES, J. B.; CORSIN, F.; 
AOKI, T. (Ed.). Diseases in Asian Aquaculture VII. Selangor, Malaysia: Asian 
Fisheries Society, 2011. p. 309-316. 
 
MILLER, R. R. A. Uso de medicamentos antimicrobianos em Aqüicultura. In: 
GIGUERÉ, S.; PRESCOTT, J. F.; BAGGOT, J. D.; WALKER, R. D.; DOWLING, P. 
M. Terapia antimicrobiana em Medicina Veterinária. 4. ed. São Paulo: ROCA, 
2010. p. 652-668. 
 
MORAES, A. C. Participação hepática e efeito glicocorticoide na resposta 
inflamatória aguda induzida por Aeromonas hydrophila em tilápia do Nilo, 
intoxicada por CCl4.  2014. 57 f. Dissertação (Mestrado em Medicina Veterinária) - 
Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, Universidade Estadual Paulista “Júlio 
de Mesquita Filho”, Jaboticabal, 2014. 
 
NAGASAWA, T.; SOMAMOTO, T.; NAKAO, M. Carp thrombocyte phagocytosis 
requires activation factors secreted from other leukocytes. Developmental & 
Comparative Immunology, Kidlington, v. 52, n. 2, p. 107-111, 2015. Disponível em: 
<https://doi.org/10.1016/j.dci.2015.05.002>.  
 
NAGASAWA, T.; NAKAYASU, C.; RIEGER, A. M.; BARREDA, D. R.; SOMAMOTO, 
T.; NAKAO, M. Phagocytosis by thrombocytes is a conserved innate immune 
mechanism in lower vertebrates. Frontiers in Immunology, Lausanne, v. 5, 2014. 
Disponível em: <http://dx.doi.org/10.3389/fimmu.2014.00445>.  
 
NANDLAL, S.; PICKERING, T. Tilapia fish farming in Pacific Island countries. 
Noumea, New Caledonia: SPC, Secretariat of the Pacific Community, 2004. v. 1, 49 
p. (Aquaculture Technical Papers). 
 
NATT, M. P.; HERRICK, C. A. A new blood diluents for counting the erythrocytes and 
leucocytes of the chicken. Poultry Science, Cary, v. 31, p. 735-738, 1952. 
 
NCCLS (NATIONAL COMMITTEE FOR CLINICAL LABORATORY STANDARDS). 
Padronização dos testes de sensibilidade a antimicrobianos por disco-difusão: 
norma aprovada. 8. ed. Wayne, 2003. v. 23, 58 p. (M2-A8, 1). 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Xu%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27885699
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chang%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27885699
https://doi.org/10.1016/j.dci.2015.05.002
https://dx.doi.org/10.3389%2Ffimmu.2014.00445


64 

 

NEMETH, E.; GANZ, T. Anemia of inflammation. Hematology/Oncology Clinics of 
North America, Maryland Heights, v. 28, n. 4, p. 671, 2014. Disponível em: 
<https://doi.org/10.1016/j.hoc.2014.04.005>.  
 
NIELSEN, E. I.; CARS, O.; FRIBERG, L. E. Pharmacokinetic/pharmacodynamic 
(PK/PD) indices of antibiotics predicted by a semimechanistic PKPD model: a step 
toward model-based dose optimization. Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 
Washington, DC, v. 55, n. 10, p. 4619-4630, 2011. Disponível em: 
<http://dx.doi.org/10.1128/AAC.00182-11>.  
 
NIZET, V. Streptococcal â-hemolysins: genetic and role in diseases pathogenesis. 
Trends in Microbiology, Kidlington, v. 10, n. 12, p. 575-580, 2002. 
 
NOGUEIRA, A. C. Criação de tilápias em tanques rede. Salvador: SEBRAE, 2007. 
23 p. 
 
NOURSHARGH, S.; ALON, R. Leukocyte migration into inflamed tissues. Immunity, 
Cambridge, v. 41, n. 5, p. 694-707, 2014. Disponível em: 
<http://dx.doi.org/10.1016/j.immuni.2014.10.008>.  
 
OECD (ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND 
DEVELOPMENT). Guidance document on aquatic toxicity testing of difficult 
substances and mixtures. Paris,2000, 53 p.  
 
OECD (ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND 
DEVELOPMENT). Guidelines for the testing of chemicals: revised proposal for a 
new guideline 221, Lemna sp. growth inhibition test. Paris, 2002. 22 p. 
 
OIE (WORLD ORGANIZATION FOR ANIMAL HEALTH). OIE list of antimicrobials 
of veterinary importance. Paris, 2007. Disponível em: 
<http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Specific_Issues/docs/pdf/OIE_list_antimicrob
ials.pdf>. Acesso em: 10 jul. 2014. 
 
PARK, J. Y.; AWJI, E. G.; SUH, J. W.; PARK, S. C. Pharmacokinetics, 
pharmacokinetic–pharmacodynamic relationship, and withdrawal period of amoxicillin 
sodium in olive flounder (Paralichthys olivaceus). Xenobiotica, Abingdon, v. 46, n. 6, 
p. 522-529, 2016. Disponível em: 
<http://dx.doi.org/10.3109/00498254.2015.1089453>.  
 
PARK, S.; CHOI, K. Hazard assessment of commonly used agricultural antibiotics on 
aquatic ecosystems. Ecotoxicology,  New Yoirk, v. 17, n. 6, p. 526-538, 2008. 
Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1007/s10646-008-0209-x>.  
 
PATERSON, D. L.; BONOMO, R. A. Extended-spectrum β-lactamases: a clinical 
update. Clinical Microbiology Reviews, Washington, DC, v. 18, n. 4, p. 657-686, 
2005. 
 

https://doi.org/10.1016/j.hoc.2014.04.005
http://dx.doi.org/10.1128/AAC.00182-11
http://dx.doi.org/10.1016/j.immuni.2014.10.008
http://dx.doi.org/10.3109/00498254.2015.1089453
http://dx.doi.org/10.1007/s10646-008-0209-x


65 

 

PÉREZ-PARADA, A.; AGÜERA, A.; GÓMEZ-RAMOS, M. D. M.; GARCÍA-REYES, J. 
F.; HEINZEN, H.; FERNÁNDEZ-ALBA, A. R. Behavior of amoxicillin in wastewater 
and river water: identification of its main transformation products by liquid 
chromatography/electrospray quadrupole time-of-flight mass spectrometry. Rapid 
Communications in Mass Spectrometry, Chichester, v. 25, n. 6, p. 731-742, 2011. 
Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1002/rcm.4902>.  
 
PRESCOTT, J.F. Antibióticos betalactâmicos: Penicilina Penam. In: GIGUERÉ, S.; 
PRESCOTT, J. F.; BAGGOT, J. D.; WALKER, R. D.; DOWLING, P. M. (Ed.). 
Antimicrobial therapy in veterinary medicine. 5. ed. Amsterdam: Wiley Blackwell, 
2013. p. 135-152. 
 
PRETTO-GIORDANO, L. G.; MÜLLER, E. E.; FREITAS, J. C.; SILVA, V. G. 
Evaluation on the Pathogenesis of Streptococcus agalactiae in Nile Tilapia 
(Oreochromis niloticus). Brazilian Archives of Biology and Technology, Curitiba, 
v. 53, n. 1, p. 87-92, 2010. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/S1516-
89132010000100011>.  
 
QUINN, P. J.; MARKEY, B. K.; CARTER, M. E.; DONNELLY, W. J.; LEONARD, F. C. 
Microbiologia veterinária e doenças infecciosas. São Paulo: Artmed Editora, 
2010. 
 
RAUTA, P. R.; NAYAK, B.; DAS, S. Immune system and immune responses in fish 
and their role in comparative immunity study: a model for higher 
organisms. Immunology Letters, Amsterdam, v. 148, n. 1, p. 23-33, 2012. 
Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.imlet.2012.08.003>.  
 
RIEGER, A. M.; BARREDA, D. R. Antimicrobial mechanisms of fish leukocytes. 
Developmental & Comparative Immunology, Kidlington, v. 35, n. 12, p. 1238-
1245, 2011. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1016/j.dci.2011.03.009>. Acesso 
em: 06 set. 2016.  
 
ROBERTS, R. J. The bacteriology of teleosts. In: ROBERTS, R. J. Fish pathology. 
4. ed. Amsterdam: Wiley Brackwell, 2012. p. 339-332. 
 
RODKHUM, C.; KAYANSAMRUAJ, P.; PIRARAT, N. Effect of water temperature on 
susceptibility to Streptococcus agalactiae serotype Ia infection in Nile tilapia 
(Oreochromis niloticus). The Thai Journal of Veterinary Medicine, Khet Pathum 
Wan, Tailand, v. 41, n. 3, p. 309, 2011. 
 
ROLINSON, G. N.; GEDDES, A. M. The 50th anniversary of the discovery of 6-
aminopenicillanic acid (6- APA). International Journal of Antimicrobial Agents, 
Amsterdam, v. 29, p. 3-8, 2007. 
 
 
 
 

http://dx.doi.org/10.1002/rcm.4902
https://doi.org/10.1016/j.imlet.2012.08.003
http://dx.doi.org/10.1016/j.dci.2011.03.009


66 

 

SADATI, M. A. Y.; SHAKURIAM, M.; HASANI, M. H.; POURALI, H. R.; 
POURASHADI, M.; YOUSEFI, A. Effects of daily temperature fluctuations on growth 
and hematology of juvenile Acipenser baerii. Journal of Applied Ichthyology, 
Berlin, v. 27, p. 591- 594, 2011. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1111/j.1439-
0426.2011.01667.x>. Acesso em: 13 dez. 2015. 
 
SANDOVAL JUNIOR, P. Coord.). Manual de criação de peixes em tanques rede. 
2. ed. Brasília, DF: CONDEVASF, 2013. 68 p. Disponível em: 
<http://www.codevasf.gov.br/principal/publicacoes/publicacoes-atuais>.  
 
SAS (STATISTICAL ANALISYS SYSTEM INSTITUTE). The SAS-System for 
Windows: user’s guide. Versão 9.3. Cary, 2012. 
 
SEBRAE (SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS 
EMPRESAS). Criação de tilápia em tanques escavados. Natal: SEBRAE/RN, 
2014. 32 p. 
 
SEO, J. S.; JEON, E. J.; JUNG, S. H.; PARK, M. A.; KIM, N. Y. Pharmacokinetics of 
amoxicillin trihydrate in cultured olive flounder (Paralichthys olivaceus). Journal of 
Veterinary Pharmacology and Therapeutics, Chichester, v. 38, n. 1, p. 86-92, 
2015. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1111/jvp.12155>.  
 
SIPAÚBA-TAVARES, L. H. Uso racional da água em aqüicultura. Jaboticabal: 
[s.n.], 2013. 130 p. 
 
SINNER, S. W.; TUNKEL, A. R. Antimicrobial agents in the treatment of bacterial 
meningitis. Infectious Disease Clinics of North America, Maryland Heights, v. 18, 
n. 3, p. 581-602, 2004. 
 
SPINOSA, H. S. Antibióticos que interferem na síntese da parede celular: 
betalactâmicos. In: SPINOSA, H. S.; GÓRNIAK, S. L.; BERNARDI, M. M. 
Farmacologia aplicada à Medicina Veterinária. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2011. p. 442-449. 
 
SRIVASTAVA, B.; GIMSON, A. Hepatic changes in systemic infection. Best Practice 
& Research Clinical Gastroenterology, Kidlington, v. 27, n. 4, p. 485-495, 2013. 
Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1016/j.bpg.2013.06.011>.  
 
STRAND, A.; MAGNHAGEN, C.; ALANARA, A. Growth and energy expenditure of 
Eurasian Perch Perca fluviatilis (Linnaeus) in different temperatures and different 
body sizes. Aquaculture Research and Development, Los Angeles, v. 2, p. 1-8, 
2011. Disponível em: http://dx.doi.org/1010.4172/2155-9546.1000114.  
 
STREINER, D. L. Starting at the beginning: an introduction to coefficient alpha and 
internal consistency. Journal of Personality Assessment, Philadelphia, v. 80, n. 1, 
p. 99-103, 2003. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1207/S15327752JPA8001_18.  

http://www.agricultura.gov.br/assuntos/pesca-e-aquicultura/publicacoes-aquicultura-e-pesca/codevasf-manual-de-criacao-de-peixes-em-tanques-rede.pdf
http://dx.doi.org/10.1111/jvp.12155
http://dx.doi.org/10.1016/j.bpg.2013.06.011
http://dx.doi.org/1010.4172/2155-9546.1000114
https://doi.org/10.1207/S15327752JPA8001_18


67 

 

SUÁREZ, C.; GUDIOL, F. Antibióticos betalactámicos. Enfermedades Infecciosas y 
Microbiologia Clínica, Barcelona, v. 27, n. 2, p. 116-129, 2009. Disponível em: 
<http://dx.doi.org/10.1016/j.eimc.2008.12.001>.  
 
SULLAM, P. M.; FRANK, U.; YEAMAN, M. R.; TAUBER, M. G.; BAYER, A. S.; 
CHAMBERS, H. F. Effect of thrombocytopenia on the early course of streptococcal 
endocarditis. Journal of Infectious Diseases, Cary, v. 168, n. 4, p. 910-914, 1993. 
 
TAKEI, Y.; HWANG, P. P.; Homeostatic responses to osmotic stress fish 
physiologyin: biology of stress in fish: Inc. Fish Physiology, Maryland Heights, v. 35, 
p. 207-249, 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-802728-
8.00006-0>.  
 

TAVARES-DIAS, M; MORAES, F.R. Características hematológicas da Tilapia 
rendalli Boulenger, 1896 (Osteichthyes: cichlidae) capturada em “pesque-pague” de 
franca, São Paulo, Brasil. Bioscience Journal, Bioscience Journal, v. 19, p. 103-
110, 2003. 
 
TAZI, A.; BELLAIS, S.; TARDIEUX, I.; DRAMSI, S.; TRIEU-CUOT, P.; POYART, C. 
Group B Streptococcus surface proteins as major determinants for meningeal 
tropism. Current Opinion in Microbiology, Kindlington, v. 15, n. 1, p. 44-49, 2012. 
Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1016/j.mib.2011.12.002>.  
 
The PubChem Compound Database, National Center for Biotechnology Information, 
Acesso em 17 de julho de 2014: Disponível em: 
http://www.fda.gov/AnimalVeterinary/ScienceResearch/ToolsResources/Phish-
Pharm/ 
 
TOUTAIN, P. L.; DEL CASTILLO, J. R. E.; BOUSQUET-MÉLOU, A. The 
pharmacokinetic–pharmacodynamic approach to a rational dosage regimen for 
antibiotics. Research in Veterinary Science, London, v. 73, n. 2, p. 105-114, 2002. 
 
TREWAVES, E. Tilapia fishes of the Genera Sarotherodon, Oreochromis and 
Danakilia. London: British Museum (Natural History), 1983. Disponível em: 
<https://www.biodiversitylibrary.org/item/215113#page/5/mode/1up>.  
 
VAN SORGE, N. M.; QUACH, D.; GURNEY, M. A.; SULLAM, P. M.; NIZET, V.; 
DORAN, K. S. The group B streptococcal serine-rich repeat 1 glycoprotein mediates 
penetration of the blood-brain barrier. The Journal of Infectious Diseases, Cary, v. 
199, n. 10, p. 1479-1487, 2009. Disponpivel em: <http://dx.doi.org/10.1086/598217>.  
 
WANG, Z.; FAST, W.; VALENTINE, A. M.; BENKOVIC, S. J. Metallo-
ßlactamase:structure and mechanism. Current Opinion in Chemical Biology, 
kidlington, v. 3, p. 614-622, 1999.  
 
WEDEMEYER, G. Stress of anesthesia with MS-222 and benzocaine in rainbow trout 
(Salmo gairdneri). Journal of the Fisheries Research Board of Canada, Ottawa, v. 
22, n. 5, p. 909-914, 1970. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.eimc.2008.12.001
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128027288000060#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128027288000060#!
http://www.sciencedirect.com/science/journal/15465098
http://www.sciencedirect.com/science/journal/15465098
v.%2035
https://doi.org/10.1016/B978-0-12-802728-8.00006-0
https://doi.org/10.1016/B978-0-12-802728-8.00006-0
http://dx.doi.org/10.1016/j.mib.2011.12.002
http://www.fda.gov/AnimalVeterinary/ScienceResearch/ToolsResources/Phish-Pharm/
http://www.fda.gov/AnimalVeterinary/ScienceResearch/ToolsResources/Phish-Pharm/
https://www.biodiversitylibrary.org/item/215113#page/5/mode/1up
https://doi.org/10.1086/598217


68 

 

WENDELAAR BONGA, S. E. The stress response in fish. Physiological Reviews, 
Bethesda, v. 77, n. 3, p. 591-625, 1997. 
 
WHYTE, S. K. The innate immune response of finfish – a review of current 
knowledge. Fish & Shellfish Immunology, London, v. 23, n. 6, p. 1127-1151, 2007. 
 
WU, H.; MINTZ, K. P.; LADHA, M.; FIVES‐TAYLOR, P. M. Isolation and 
characterization of Fap1, a fimbriae‐associated adhesin of Streptococcus 
parasanguis FW213. Molecular Microbiology, Chichester, v. 28, n. 3, p. 487-500, 
1998. 
 
WU, H; FIVES-TAYLOR, P. M. Identification of dipeptide repeats and a cell wall 
sorting signal in the fimbriae-associated adhesin, Fap1, of Streptococcus 
parasanguis. Molecular Microbiology, Chichester, v. 34, n. 5, p. 1070-1081, 1999. 
 
YEAMAN, M. R. Platelets in defense against bacterial pathogens. Cellular and 
molecular life sciences, Basel, v. 67, n. 4, p. 525-544, 2010. Disponível em: 
<http://dx.doi.org/10.1007/s00018-009-0210-4>.  
 
YOON, K. H.; LEE, S. Y.; KIM, W.; PARK, J. S.; KIM, H. J. Simultaneous 
determination of amoxicillin and clavulanic acid in human plasma by HPLC–ESI 
mass spectrometry. Journal of Chromatography B, Amsterdam, v. 813, n. 1, p. 
121-127, 2004. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1016/j.jchromb.2004.09.018>.  
 
YOUSEFIAN, M.; AMIRI, M. S. A review of the use of prebiotic in aquaculture for fish 
and shrimp. African Journal of Biotechnology, Analytical Technologies in the 
Biomedical and Life Sciences, Amsterdam, v. 8, n. 25, p. 7313-7318, 2009. 
 
ZENG, X.; LIN, J. Beta-lactamase induction and cell wall metabolism in Gram-
negative bacteria. Frontiers in Microbiology, Lausanne, v. 4, p. 128, 2013. 
Disponível em: <http://dx.doi.org/10.3389/fmicb.2013.00128>.  
 
ZIMMERMANN, S.; FITZSIMMONS, K. Tilapicultura intensive. In: CYRINO, J. E. P.; 
URBINATI, E. C.; FRACALOSSI, D. M.; CASTAGNOLLI, N. Tópicos Especiais em 
Piscicultura de água Doce Tropical Intensiva. Jaboticabal: Sociedade Brasileira 
de Aqüicultura e Biologia Aquática, 2004. p. 239-266. 
 
ZUCKER, E. Hazard evaluation division: standard evaluation procedure - acute 
toxicity test for freshwater fish. Washington: USEPA Publication, 1985. 167 p.  
 

https://dx.doi.org/10.1007%2Fs00018-009-0210-4
https://doi.org/10.1016/j.jchromb.2004.09.018
https://dx.doi.org/10.3389%2Ffmicb.2013.00128

