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Resumo: O comércio de peixes ornamentais é considerado uma das atividades 

mais lucrativas da piscicultura e vem se expandindo rapidamente com o aumento 

na demanda mundial. Influenciados por este comercio lucrativo, a criação e 

comercialização do peixe Betta tem despertado em aquicultores o interesse em 

suas produções. Dentre as características favoráveis a venda deste peixe 

ornamental destacam-se a variedade de cores, bem como, sua capacidade de 

respiração sem a necessidade de utilização de bombas de água no aquário, e a 

resistência à variação da temperatura. Estes animais em cativeiro são comumente 

acometidos por doenças de caráter infecciosas, uma delas é a columnariose, uma 

enfermidade infectocontagiosa causada por um bacilo gram-negativo no qual a 

sua contaminação se deve normalmente pela transmissão horizontal de indivíduos 

infectados. O presente trabalho descreve a ocorrência de columnariose em Betta 

splendens provenientes de venda comercial, nos quais foram encaminhados ao 

Laboratório de Anatomia Patológica Veterinária da UNICENTRO. Os animais 

acondicionados em solução de formalina tamponada a 10% e corados pela técnica 

de Hematoxilina & Eosina (H&E), sendo observado a presença de lesões 

ulcerativas, necróticas em epiderme associada a distribuição irregular de 

fibroblastos com presença de Flavobacterium columnarie associada a degradação 

colagenosa e na macroscopia presença de descoloração na região cranial dorsal 

do animal, assim como necrose e definhamento nas nadadeiras caudal, dorsal e 

anal do animal, os sinais clínicos do exemplar foram notórios a apatia, lentidão ao 

nado e inapetência. 
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1. INTRODUÇÃO 

O beta (Betta splendens) é um peixe originário da bacia do Mekong na Ásia, 

criado em diversos países tropicais e está entre as cinco espécies de peixes 

ornamentais mais importadas pelos Estados Unidos. Dentre as características 

favoráveis destas espécies destacam-se a variedade de cores e nadadeiras, a 

respiração aérea acessória que permite sua manutenção em pequenos aquários 

sem aeração as denominadas beteiras, e a elevada demanda no mercado. Em 

função dessas características, a criação do beta tem se expandido na região da 

Zona da Mata Mineira, nos estados do Nordeste brasileiro, entre outras regiões do 

País, representando significativa fonte de renda para os piscicultores (ZUANON et 

al. 2009) 

A columnariose é uma doença de caráter infeccioso causada pelo agente 

Flavobacterium columnare, um bacilo gram-negativo, medindo 0,3-06 μm de 

diâmetro e 1-10 μm de extensão. É uma doença de ocorrência universal desde a 

década de 80, causando grande impacto tanto na psicultura quanto na aquicultura, 

devido à sua alta morbidade e mortalidade nos peixes. A enfermidade pode 

apresentar diferentes manifestações clínicas, com sintomas combinados entre 

brânquias, pele ou nadadeiras. Na superfície corporal, pequenas lesões iniciam-

se, como áreas despigmentadas, propagando-se até a base da nadadeira dorsal 

ou, ocasionalmente, até a base da nadadeira pélvica, promovendo a deterioração 

das nadadeiras (RUCKER et al., 1954; apud PILARSKI, 2002). 

Descrever a ocorrência de enfermidades em espécies provenientes de 

aquarismo é importante pois segundo dados da Rezende (2018) a qual cita que a 

Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação 

(ABINPET), a quantidade de peixes ornamentais no país é de 18 milhões e vem 

crescendo tornando-se um mercado promissor, porem com poucas informações 

cientificas sendo necessário o desenvolvimento de pesquisas a esse respeito. 

 

2. METODOLOGIA 

Recebeu-se para diagnóstico anatomopatológico no Laboratório de 

Anatomia Patológica Veterinária da Universidade Estadual do Centro Oeste - 

UNICENTRO exemplar de Betta splendens, proveniente de loja de aquarismo, o 

qual segundo histórico clínico apresentou letargia, inapetência, necrose e 

definhamento nas nadadeiras caudal, pélvica, dorsal e anal, e mancha 

acinzentada na cabeça, conforme observado no exame físico externo.  

Durante o procedimento necroscópico foram coletadas amostras de tecidos 

como brânquias, pele e escamas tanto das nadadeiras quanto da região da 

cabeça, as amostras foram acondicionadas em solução de formalina tamponada a 



10% com a finalidade de diagnóstico microscópico utilizando-se a técnica de 

hematoxilina e eosina (H&E) padrão. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Diante do procedimento necroscópico buscou-se observar alterações 

quanto a forma, consistência, coloração e posição das vísceras e brânquias. 

Foram observados uma macha de coloração acinzentada na região cranial dorsal 

do animal assim como necrose e definhamento nas nadadeiras dorsal, caudal, 

pélvica e anal, conforme demonstrado na figura 01.  

 

Figura 01: Exemplar de peixe Betta com necrose e definhamento em nadadeiras. 
(A) Necrose e definhamento em nadadeiras caudais, dorsal (B), pélvica (C) e anal 
(D) e presença de descoloração na região cranial dorsal (E). 

 
 



Estes mesmo tipos de alterações macroscópicas foram observados no 

trabalho de Pilarski (2002), onde encontrou exemplares de pacu (Piractus 

mesopotamicus) apresentando áreas descoloridas na região da cabeça e 

nadadeiras, e definhamento de nadadeiras caudal e dorsal. 

A columnariose é primariamente uma doença de pele. Ocorrem erosões 

nas brânquias, que rapidamente evoluem para úlceras e lesões mais severas. 

Este agente é difícil de ser isolado em laboratório e o diagnóstico é baseado no 

exame microscópico do material fresco das lesões da pele e das brânquias 

(NOGA, 1995), microscopicamente a amostragem analisada demonstrou a 

presença de projeções epidérmicas com queratinização irregular em superfície e 

presença de áreas multifocais necróticas formando granulações associada a 

degeneração colagenosa com fibroblastos dispostos irregularmente associado ao 

agente etiológico da colunmariose como observado na figura 02. 

Figura 02: Descontinuidade epidérmica caracterizada por úlcera (A) associdada a focos necróticos 
(B) e projeção de epiderme (C) com ceratinização difusa (D) e fibras colágenas dispostas de forma 
irregular com distribuição de flavobacterium columnare (E) (40x e 100x – H&E). 

 

 

4. Conclusão 

Descrever a ocorrência de enfermidades nestas espécies torna-se 

importante considerando a crescente comercialização como fonte econômica e o 

interesse destas espécies em ambientes residenciais, assim sendo, enfermidades 

infectocontagiosas tem-se tornado fonte de acometimento corriqueiros e o 

diagnóstico possibilidade compreender para controlar novas ocorrências 

considerando o pouco encontrado na literatura atual sobre o assunto. 
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