
Rev. Agr. Acad., v.3, n.3, Mai/Jun (2020) 

 

 

 

Revista Agrária Acadêmica 

Agrarian Academic Journal 

Volume 3 – Número 3 – Mai/Jun (2020) 
________________________________________________________________________________ 

doi: 10.32406/v3n32020/104-118/agrariacad 
 

A senciência e o emprego dos opióides em peixes - estudo retrospectivo. The sencience and 

employment of opioids in fish - retrospective study. 

 

Maria Cecília de Lima Rorig ¹*, Solimar Dutra da Silveira ², Marcos Ferrante ³, Robie Allan 

Bombardelli 4 

 

¹- Departamento de Clínica e Cirurgia Animal, Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), Toledo – Paraná. 
*Autor para correspondência. E-mail: cecilia.lima@pucpr.br. 

²- Departamento de Cirurgia Animal, Universidade Federal do Paraná (UFPR), Palotina – Paraná. E-mail: 

solimards@hotmail.com. 

³- Departamento de Medicina Veterinária, Universidade Federal de Lavras (UFLA), Lavras – Minas Gerais. E-mail: 

marcos.ferrante@dmv.ufla.br. 
4- Departamento de Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca, Universidade Estadual do Oeste do Paraná 

(UNIOESTE), Toledo – Paraná. E-mail: rabombardelli@gmail.com. 

________________________________________________________________________________ 

 

Resumo 

 

A nocicepção é definida como um mecanismo sensorial que permite que os animais percebam e evitem potenciais danos 

teciduais, sendo de grande importância para a sobrevivência. Apesar das inúmeras possibilidades para o tratamento da 

dor, em muitos casos os analgésicos não são utilizados em eventos álgicos, especialmente quando a espécie acometida 

não à expressa de maneira convencional. O crescente aumento no uso de peixes como modelo experimental em 

pesquisas médicas, bem como sua atual importância nas cadeias produtivas aquáticas evidência a necessidade de 

discussão sobre o bem-estar da espécie. O presente estudo teve como objetivo elaborar um estudo retrospectivo a 

respeito da percepção de dor e sua terapêutica em peixes.  

Palavras-chave: Nocicepção. Dor. Analgesia.  

 

 

Abstract 

 

Nociception is defined as a sensory mechanism that allows animals to perceive and avoid potential tissue damage, being 

of great importance for survival. Despite the innumerable possibilities for the treatment of pain, in many cases 

analgesics are not used in pain events, especially when the affected species is not expressed in a conventional manner. 

The growing increase in the use of fish as an experimental model in medical research, as well as its current importance 

in aquatic productive chains, highlights the need for discussion about the well-being of the species. The present study 

aimed to develop a retrospective study on the perception of pain and its treatment in fish. 

Keywords: Nociception. Pain. Analgesia. 
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Introdução 

 

Apesar das inúmeras possibilidades para o tratamento da dor em animais, em muitos casos 

os analgésicos não são utilizados em situações em que ela está presente, especialmente quando os 

sinais clínicos são inespecíficos ou quando a espécie acometida não expressa à dor de maneira 

convencional. Assim, torna-se necessário erradicar o conceito de que os animais são menos 

sensíveis à dor do que os humanos pelo simples fato de diferirem na maneira de expressá-la 

(OTERO, 2005; FANTONI, 2011; SNEDDON, 2016). 

A falta de dados provenientes de experimentação sobre o uso de drogas analgésicas em 

peixes é atualmente uma grande desvantagem clínica, particularmente devido ao crescente interesse 

na realização de procedimentos cirúrgicos nesta espécie (BAKER et al., 2013; SETH, 2016).  

Além do uso de peixes em pesquisas, no que se refere à piscicultura intensiva, processos 

como captura, biometria, carregamento e transporte desses animais são rotineiros e podem provocar 

perda de escamas, estresse, diminuição do muco protetor e lesões ao epitélio branquial, favorecendo 

a diminuição da atividade do sistema imunológico e a propagação de infecções bacterianas. Deste 

modo, tanto em pesquisas de laboratório como na produção, os peixes estão sujeitos a tratamentos 

nocivos e potencialmente dolorosos como coleta de sangue, marcação de barbatanas, testes 

toxicológicos, manejo reprodutivo e diferentes procedimentos cirúrgicos (BRAITHWAITE; 

EBBESSON, 2014; WOLKERS; HOFFMANN, 2014). 

Os opióides são atualmente os analgésicos mais estudados, especialmente morfina, 

butorfanol, buprenorfina e tramadol (GRIMM et al., 2017). No que dizem respeito aos peixes, 

algumas pesquisas baseiam-se em doses obtidas de estudos preliminares com répteis (CHANDROO 

et al., 2004; BAKER et al., 2013; NIELLA et al., 2017). 

O uso da morfina foi validado como analgésico efetivo em alguns estudos com peixes 

teleósteos, porém a validação de outros fármacos opióides é primordial para demonstrar que são 

seguros para uso na espécie e para determinar a dosagem eficaz, principalmente quando houver 

injúria tecidual (SNEDDON, 2009; CARROL, 2012). Portanto, mais pesquisas voltadas à validação 

de protocolos de analgesia para esses animais são necessárias (AGUILAR et al., 2007; 

CHANDROO et al., 2004; BAKER et al., 2013; NIELLA et al., 2017). 

Algumas recomendações sobre o uso de opióides em peixes encontram-se atualmente na 

literatura, entretanto, informações sobre a eficácia analgésica e efeitos adversos ainda são escassas. 

Até o momento a administração de opióides em peixes resultou em poucos efeitos colaterais sendo 

que os mais relatados foram associados principalmente aos sistemas cardiovascular e respiratório 

(CHATIGNY et al., 2018). 

 

Dor e nocicepção 

 

 A dor foi conceituada pela Associação Internacional para Estudos da Dor (IASP) como 

“uma experiência sensorial e emocional desagradável associada a um dano real ou potencial dos 

tecidos, ou descrita em termos de tais lesões” (ALMEIDA et al., 2010). 

A dor é um tipo de percepção que faz parte do sistema nociceptivo, o qual compreende um 

conjunto de mecanismos responsáveis pelo controle da homeostase e assim, representa um sinal de 

alerta, auxiliando na proteção do organismo e desencadeando reações que induzem comportamentos 
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específicos com o intuito de evitar e reduzir os estímulos dolorosos, resultando no encerramento ou 

na limitação de danos subsequentes (GRIMM et al., 2017;  ALVES et al., 2017). 

 A nocicepção é definida como um mecanismo sensorial que permite que os animais 

percebam e evitem potenciais danos teciduais, sendo de grande importância para a sobrevivência. 

Depende de receptores especializados que tem a função de detectar e responder a diferentes 

estímulos potencialmente nocivos (estímulos térmicos, mecânicos e químicos). Esses receptores 

nada mais são do que neurônios especializados chamados de nociceptores (GRIMM et al., 2017; 

FANTONI, 2011; TRACEY, 2017). 

Cabe ainda ressaltar que a nocicepção é um processo neural que compreende a transdução e 

a transmissão de um estímulo nocivo ao encéfalo pelas vias ascendentes, enquanto a dor é o 

conjunto de inter-relações entre sistemas sinalizadores, modulação de centros superiores e 

percepção individual única (FANTONI, 2011; STEEDS, 2009). 

Uma vez que a dor é um fenômeno complexo, sua ocorrência irá depender não apenas de 

aspectos biológicos e fisiológicos, mas também de variáveis relacionadas à espécie, raça, tamanho, 

idade, papel do indivíduo no seu contexto social, o meio onde habita e as experiências prévias de 

dor (OTERO, 2005; SNEDDON, 2019). 

O reconhecimento da dor em humanos está vinculado a capacidade de relatar sentimentos 

baseado em experiências conscientes ou a estados subjetivos, porém em animais a avaliação da dor 

torna-se um desafio uma vez que o conceito usado em humanos não pode ser aplicado àqueles que 

não possuem capacidade de relatar as experiências sensoriais (CHANDROO et al., 2004; 

SNEDDON, 2009). 

Quando comparada à nocicepção, a dor é referida como uma experiência emocional mais 

complexa e está relacionada ao grau de evolução do sistema nervoso central, que através da 

informação nociceptiva responde de diferentes formas através de componentes emocionais 

(sensações). Estas respostas variam de acordo com a diferenciação do sistema nervoso central de 

cada espécie (HOFFMANN, 2008). Assim, sabe-se que o conceito de dor em animais deve estar 

fundamentado naquilo que pode ser observado e mensurado e que a percepção da dor pelo animal 

irá depender do grau de desenvolvimento do seu sistema nervoso central (SNEDDON, 2009). 

 

Estudo da dor em peixes 

 

O crescente aumento no uso de peixes como modelo experimental em pesquisas médicas 

bem como a sua atual importância nas cadeias produtivas aquáticas, coloca em evidência a 

discussão sobre bem-estar animal nesta espécie (ANSCHAU et al., 2014; GRÄNS et al., 2014; 

WOLKESS; HOFFMANN, 2014). 

Recentemente os peixes passaram a compor o mais numeroso grupo de vertebrados e com 

isso o uso de diferentes espécies adaptadas a ambientes variados contribui para uma percepção mais 

ampla nas pesquisas envolvendo a nocicepção. Ainda nesse contexto, a comparação entre os 

resultados torna-se mais difícil devido a essa diversidade assim como a definição de qual espécie 

pode ser estudada como modelo experimental em substituição aos mamíferos (TAT et al., 2013; 

ALMEIDA, 2018). 

A demanda por pesquisas baseadas em evidências para a validação do uso de medicamentos 

analgésicos em peixes é crescente dentro da indústria da aquicultura, gestão de pesca, medicina de 

animais de laboratório, medicina de conservação, no aquarismo e em zoológicos (BAKER et al., 

2013). Atualmente, não há um conjunto adequado de indicadores para avaliar o bem-estar dos 
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peixes, especialmente pelo fato de haver ainda limitado conhecimento do comportamento normal 

desses animais e de seus parâmetros fisiológicos. Além disso, é de extrema importância que ocorra 

maior envolvimento do médico veterinário na área de bem-estar de peixes principalmente no que 

diz respeito à analgesia (CHATIGNY, 2018). 

Sabe-se que muitos procedimentos cirúrgicos altamente invasivos são realizados em 

pesquisas com peixes, porém sem citação do uso de analgésicos no período trans e pós-operatório 

(CHABLAIS; JAZWINSKA, 2012). Com isso, é imprescindível estudar a utilização de anestésicos 

e analgésicos com o objetivo de minimizar estes danos (ANSCHAU et al., 2014). 

Existem evidências sobre a percepção da dor nos peixes, dimensão psicológica da resposta a 

agentes estressores e complexidade cognitiva sugerindo fortemente a existência de senciência nestes 

animais, o que legitima a aplicação do conceito de bem-estar aos teleósteos (OLIVEIRA; 

GALHARDO, 2007). Embora cientistas não tenham resposta definitiva sobre a percepção de dor 

em muitos vertebrados não humanos, existem muitas evidências sobre a existência de componentes 

cognitivos e comportamentais e percepção da dor em peixes igualando-os aos vertebrados 

superiores (BROWN, 2016). 

Pesquisas realizadas com teleósteos são convincentes em afirmar que os peixes são 

sencientes, tanto pela presença de componente nociceptivo, assim como por alterações 

comportamentais que ocorrem após estímulo nocivo (BRAITHWAITE; BOULCOTT, 2007; 

ROQUES et al., 2012). 

Molento e Dal Pont (2010) afirmam que o reconhecimento de que os peixes são seres 

sencientes gera a necessidade da preocupação com o bem-estar dos mesmos e que embora exista a 

necessidade de realizar investimentos em novas pesquisas, já se encontra literatura suficiente sobre 

o tema e devem ser priorizadas ações com o intuito de produzir melhorias neste segmento. 

A demonstração e a comprovação da existência de dor em peixes ainda são desafiadoras, 

pois envolvem não apenas a percepção e a aversão, mas também processos cognitivos e emocionais, 

o que às vezes é muito difícil avaliar em modelos animais. Enquanto não for possível afirmar que os 

peixes são sensíveis à dor, é importante considerar a possibilidade de sofrimento ao instituir práticas 

que lhes causem dano tecidual, uma vez que a dor é uma grave ameaça ao bem estar animal 

(BRAITHWAITE; EBBESSON, 2014; BROOM, 2016; DERBYSHIRE, 2016; NORDGREEN et 

al., 2009; SNEDDON; LEACH, 2016). 

Diante disso, a experimentação e a criação de peixes devem ser realizadas de modo a não 

causar dor ou qualquer sofrimento visando respeitar questões éticas relacionadas ao sofrimento 

(PEDRAZZANI et al., 2007).  

Na última década as informações sobre dor e nocicepção em peixes se intensificaram por 

meio de pesquisas envolvendo testes nociceptivos com diferentes espécies, contribuindo para a 

compreensão dos processos envolvendo a pesquisa da existência da dor dentro deste grupo, porém, 

a utilização desses animais como modelo biológico na complementação e substituição aos modelos 

atuais, torna necessário desenvolver modelos experimentais padronizados com espécies de ampla 

distribuição mundial (ROQUES et al., 2012; ALMEIDA, 2018). 

Contrariamente, Rose (2002) afirma que os peixes não experimentam a dor consciente, pois 

não possuem neocórtex do prosencéfalo altamente desenvolvido e regionalmente especializado 

além do córtex límbico associado, que seriam necessários para a percepção da dor e que com isso 

apenas humanos e primatas seriam capazes de sofrer, porém Sneddon (2003) afirma que o autor 

ignorou a literatura de pássaros e anfíbios que comprova que estes, apesar de  não possuírem 

neocórtex, são considerados seres sencientes, capazes de percepção da dor. 

107 



Rev. Agr. Acad., v.3, n.3, Mai/Jun (2020) 

 

 

 

As dosagens plasmáticas de cortisol e glicose podem ser úteis para subsidiar a avaliação da 

resposta à dor em algumas espécies de peixes, entretanto, a melhor evidência de dor é derivada da 

observação de alterações comportamentais e para que seja possível estudar a dor em uma espécie é 

preciso conhecer o sistema nociceptivo e suas vias (BRESSLER; RON, 2004; JONES et al., 2012; 

MUNDIM, 2016). 

Mudanças comportamentais que indicam função protetora em resposta a um evento 

potencialmente doloroso são indicadores importantes da existência de componente afetivo negativo 

frente a uma experiência sensorial, assim como a supressão destes comportamentos mediante a 

administração de analgésicos (BROOM, 2016; DIGGLES, 2016; SNEDDON, 2009; SNEDDON, 

2016). 

Nas últimas décadas, especialmente após os anos 2000, muitos estudos envolvendo a dor e a 

nocicepção foram realizados com diferentes grupos de animais, incluindo os peixes, porém ainda 

não há quantidade suficiente de testes nociceptivos padronizados utilizando peixes como modelo 

biológico. Sendo assim, a definição de modelos biológicos padronizados para a espécie é primordial 

para ocorra o desenvolvimento da pesquisa neste campo (ALMEIDA, 2018). 

Diversos protocolos analgésicos estão disponíveis para uma variedade de animais, no 

entanto, geralmente não são aplicados aos peixes. Até o presente momento, somente alguns 

opióides, antinflamatórios não esteroidais e anestésicos locais foram estudados em peixes 

(SNEDDON, 2012).  

Os opióides são utilizados de forma efetiva no tratamento da dor em animais e seus efeitos 

são mediados por sua ligação a receptores específicos no sistema nervoso central (SNC) e em outros 

locais do corpo. Existem pelo menos três tipos de receptores opióides e cada um deles exerce 

diferentes efeitos quando ativados no SNC. Os receptores são classificados como µ (mi), k (kappa) 

e δ (delta) (SPINOSA; GÖRNIAK, 2017; FANTONI, 2011, GRIMM et al., 2017). 

Apesar das ações e doses dos opióides serem rotineiramente citadas, é imprescindível 

reconhecer a grande variabilidade de seus efeitos em uma população de pacientes de diferentes 

espécies. Essa variabilidade pode ser decorrente de diferenças farmacocinéticas e farmacodinâmicas 

individuais, bem como de diferenças ambientais, comportamentais, genéticas e sexuais (GRIMM et 

al., 2017; SNEDDON, 2012; SPINOSA; GÓRNIAK, 2017). 

O uso de analgésicos deve ser considerado em peixes, porém atualmente existem poucas 

informações disponíveis sobre os efeitos dos analgésicos neste grupo (GRÄNS et al., 2014). A 

maioria dos relatos do uso de analgésicos em peixes refere-se aos opióides, como a morfina 

(LEWBART; HARMS, 1999; HARMS et al., 2005). 

 

Evidências anatômicas, fisiológicas, comportamentais, evolutivas e farmacológicas sugerem 

que os peixes são sencientes 

 

Os peixes possuem elementos para a percepção de estímulos dolorosos e são capazes de 

expressar respostas nociceptivas (SNEDDON, 2002; SNEDDON et al., 2003; BRAITHWAITE; 

BOULCOTT, 2007; BROOM, 2007). 

Chandroo et al., (2004) e Sneddon et al., (2003) afirmam que evidências anatômicas, 

fisiológicas, comportamentais, evolutivas e farmacológicas sugerem que os peixes são seres 

sencientes.  

Peixes e mamíferos possuem em comum 17 dos 18 critérios listados para percepção da dor 

(SNEDDON, 2015). Além disso, Sneddon (2019) refere que existem evidências que tornam muito 
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provável a percepção de dor em peixes e que as mudanças de comportamento servem para avaliar a 

dor em peixes teleósteos. 

 Pesquisas realizadas com o uso de opióides comprovam que o salmão (Oncorhynchus 

kisutch) (EBBESSON et al., 1996) e o zebra fish (Danio rerio) (VELASCO et al., 2009) possuem 

receptores μ (mu) e kappa no sistema nervoso central. 

Recentemente estudos têm demonstrado que os peixes possuem capacidade nociceptiva 

tanto por possuírem nociceptores capazes de detectar estímulos nocivos como também pela 

capacidade de expressar respostas comportamentais diante de estímulos dolorosos assim como os 

mamíferos (ALMEIDA, 2018). Além disso, a existência de um sistema funcional de receptores para 

opióides também foi descrita nos teleósteos (WOLKESS; HOFFMAN, 2014) assim como a 

existência de áreas cerebrais relevantes para o processamento da dor ou de informação nociceptiva 

(ROSE et al., 2014; SNEDDON, 2009). 

A presença de nociceptores foi relatada pela primeira vez por Sneddon (2002). Os 

nociceptores permitem ao peixe responder a uma ampla gama de estímulos como: mecânicos, 

elétricos, térmicos e químicos (BRAITHWAITE; BOULCOTT, 2007; BROWN, 2016; FEIN, 2011; 

KEY, 2016; LOPEZ-LUNA et al., 2017; SNEDDON, 2011; SETH, 2016).  

O sistema de receptores opióides ou os efeitos opióides foram identificados em numerosas 

espécies de animais, incluindo ascarídeos, vieiras, peixes, répteis, aves e mamíferos (LIU; SUN, 

2010).  

 O sistema nervoso central (SNC) de peixes apresenta receptores opióides μ e κ. A ação pré-

sináptica dos opióides inibe a liberação de neurotransmissores, bloqueando não apenas a atividade 

dos nociceptores, mas também a transmissão central (SNEDDON, 2012). 

 Estudos sobre o efeito dos opióides em peixes já demonstraram que existem receptores µ e 

kappa no sistema nervoso central de salmão (EBBESSON et al., 1996) e de peixe-zebra 

(VELASCO et al., 2009). Sabe-se que estes funcionam de forma análoga aos de mamíferos e com 

isso, os efeitos da morfina têm sido avaliados em diferentes espécies de peixes (NORDGREEN et 

al., 2009; BAKER et al., 2013). 

As fibras C apesar de mais frequentes em mamíferos e relacionadas à dor severa, são raras 

em teleósteos de acordo com pesquisas recentes.  As fibras A delta não foram encontradas em 

elasmobrânquios, mas são relativamente comuns em teleósteos. Estas servem para sinalização de 

lesões rápidas e menos nocivas desencadeando respostas de fuga e evitação (ROSE et al., 2014; 

SNEDDON, 2019). 

O menor número de fibras C em relação aos mamíferos pode ser justificado pela evolução 

da transição da vida aquática para a terrestre uma vez que os vertebrados terrestres têm maior risco 

de sofrer lesões teciduais causadas por fatores que não ocorrem na vida aquática como, por 

exemplo, variações de temperatura, contato com substâncias nocivas entre outros (SNEDDON, 

2019). Ainda é importante salientar que em mamíferos as doses analgésicas sistêmicas de opióides 

são mais efetivas para diminuir a dor transmitida por nociceptores das fibras C do que pelas fibras 

A (GRIMM et al., 2017; FANTONI, 2011; FANTONI; CORTOPASSI, 2010). 

No que se refere à anatomia do encéfalo dos peixes, estes não possuem uma estrutura 

neocortical e o córtex cerebral é mais primitivo quando comparado ao dos mamíferos, por isso 

muitos pesquisadores referem a ocorrência de respostas nociceptivas, mas negam a percepção da 

dor, entretanto, considera-se que o telencéfalo dos peixes teleósteos possui estruturas semelhantes à 

amígdala e ao hipocampo dos mamíferos e que são capazes de produzir respostas de defesa 

(WOLKERS et al., 2017). A identificação de regiões cerebrais envolvidas na modulação da 
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nocicepção pode fornecer informações importantes sobre o processamento da informação 

nociceptiva em peixes (WOLKERS et al., 2015). 

Alguns indicadores de comportamento relacionados à senciência foram relatados em 

pesquisas realizadas com peixes teleósteos. Tais indicadores se referem à elevação na frequência 

respiratória, comportamentos de aversão como fuga rápida e distanciamento, além de produção de 

alguns ferormônios (BAKER et al., 2013; CHANDROO et al., 2004; SNEDDON, 2003).  

Em situações em que o ambiente não permitiu a fuga, pesquisadores observaram alterações 

significativas no comportamento dos peixes como mudanças no ritmo e padrão natatório, redução 

ou alteração do comportamento anti-predatório, diminuição do consumo de alimentos, maior 

procura por abrigo, redução ou aumento de comportamentos agonísticos e alterações na capacidade 

de aprendizagem (CAMINHAS, 2015; PEDRAZZANI et al., 2007; SNEDDON et al., 2003). 

Baker et al., (2013) afirmam que o conhecimento do comportamento típico de cada espécie e 

a capacidade de diferenciá-lo do comportamento indicativo da dor são cruciais para o estudo da 

analgesia em seres humanos e outros animais.  

Alterações na atividade natatória de peixes foram consideradas como indicativo de dor 

assim como a medida em porcentagem de movimento em um determinado período, a mensuração 

de movimentos da cabeça e do corpo e ainda a taxa de batimentos da nadadeira caudal (BAKER et 

al., 2013; NORDGREEN et al., 2009; REILLY et al., 2008). 

Redução na atividade locomotora foi observada como resposta comportamental frente a um 

estímulo nocivo em D. rerio (MAGALHÃES et al., 2017). Outros sinais como ventilação rápida, 

posição anormal e imobilidade são indicativos de dor relatados em pesquisas realizadas com peixes 

(MURRAY, 2002; SNEDDON, 2012). 

Uma das razões para o uso de analgésicos em peixes é a anorexia que geralmente resulta de 

procedimentos diagnósticos ou cirúrgicos (WEBER, 2011). Thompson et al., (2018) realizaram 

estudo com Cymatogaster agregata e constataram que lesões na boca ocasionadas por anzóis 

produziram impacto negativo no desempenho alimentar dos peixes após a soltura. 

 

Efeitos dos opióides em peixes teleósteos 

 

Ehrensing et al., (1982) descobriram que a aplicação intracraniana de morfina em Carassius 

auratus diminuiu a sua resposta ao choque elétrico e que a subsequente aplicação de um antagonista 

opióide promoveu a reversão do efeito.  

Lopez-Luna et al., (2017) realizaram experimento com larvas de zebra fish expondo-as a 

uma preparação contendo  altos níveis de CO2 com o objetivo de gerar estimulação tópica dos 

nociceptores e avaliar a atividade de natação e  constataram que houve diminuição na atividade 

natatória das larvas  em contato com o agente irritante. Em seguida as larvas foram tratadas com 

imersão em preparação com morfina e não houve redução na atividade de natação nas larvas 

expostas ao CO2. 

Um estudo realizado com a truta-arco-íris avaliou o efeito da morfina pela via intramuscular, 

após a aplicação de solução de ácido acético nos lábios como estímulo nociceptivo. Houve redução 

no comportamento de esfregar os lábios nas laterais do aquário quando comparado ao grupo que 

recebeu a injeção de ácido (SNEDDON, 2003). Também foi constatado nesse mesmo grupo 

significativo aumento na frequência respiratória que apresentou redução expressiva após a aplicação 

da morfina sugerindo efeito analgésico na truta (SNEDDON, 2003). 
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Ainda nesse mesmo estudo com a injeção de ácido acético no grupo controle, sem a 

administração da morfina, ocorreu alteração no padrão normal de alimentação sugerindo uma 

proteção da área onde foi realizado o estímulo doloroso (ASHLEY et al., 2009). 

Em outra pesquisa realizada com Carassius auratus realizou-se a aplicação de morfina na 

dose de 40 mg/kg por via intramuscular e notou-se um aumento significativo do limiar térmico, 

após 30 minutos da injeção, porém isso não foi observado aos 60 e 90 minutos. Como houve uma 

grande variação individual na resposta entre os animais, os autores concluíram que a morfina não 

causou analgesia na espécie estudada (NORDGREEN et al., 2009). 

Um experimento com carpas submetidas à gonadectomia unilateral e que receberam injeção 

de 5 mg/kg de morfina e 10 mg/Kg de butorfanol, demonstrou indícios de analgesia e mudanças de 

comportamento na espécie, além de evidências de menos efeitos adversos com o uso da morfina 

quando comparada ao butorfanol (BAKER et al., 2013). 

Em um estudo realizado por Schroeder e Sneddon (2017) foram testados os efeitos de três 

analgésicos em zebra fish. Os fármacos testados foram o ácido acetilsalicílico, a lidocaína e o 

butorfanol, todos administrados por diluição na água. Em seguida foi realizada a amputação parcial 

da nadadeira caudal como estímulo doloroso. Houve algum grau de eficácia analgésica com o uso 

da lidocaína e do ácido acetilsalicílico, representados pela redução de comportamentos relacionados 

à dor, porém, quanto ao butorfanol, os pesquisadores concluíram ineficácia analgésica. 

Crivelaro et al., (2019) avaliaram os efeitos da metadona na dose de 30 mg/Kg, pela via 

intramuscular em tilápias do Nilo submetidas à remoção do ápice cardíaco por vídeo cirurgia. Esse 

estudo mostrou que a droga provocou alterações comportamentais sugerindo efeito sedativo, pois o 

tempo de recuperação anestésica nos peixes que receberam a metadona foi maior em comparação 

aos peixes que não receberam o fármaco. Além disso, não foi observado efeito analgésico com a 

dose administrada e assim, concluiu-se que mais pesquisas devem ser realizadas com diferentes 

doses e estímulos diferentes. Além disso, Crivelaro et al., (2019) sugerem que o baixo número de 

animais testados pode ter influenciado os resultados. 

Uma pesquisa realizada com carpas avaliou a movimentação da nadadeira caudal em 

resposta ao choque elétrico. Neste estudo foram avaliadas três drogas opióides agonistas e a 

conclusão do experimento foi de que as deflexões do pedúnculo caudal foram evidências do 

aumento no limiar da percepção da dor (CHERVOVA; LAPSHIN, 2011). 

Rodrigues et al., (2019) avaliaram os efeitos da morfina e da naloxona em bagres (Rhamdia 

quelen), após injeção de ácido acético, mentol e formalina nos lábios dos peixes testados e 

constataram alterações no comportamento da locomoção assim como efeitos antinociceptivos da 

morfina e reversão do efeito da mesma pela naloxona. 

Zebras fish que receberam injeção de ácido acético na boca apresentaram alterações 

comportamentais que foram atenuadas pela aplicação de morfina e posteriormente esse efeito foi 

revertido pela aplicação da naloxona sugerindo que o efeito analgésico da morfina foi bloqueado 

pela aplicação do opióide antagonista (CORREIA et al., 2011).  

Pesquisas realizadas com buprenorfina em truta arco-íris (O. mykiss) demonstraram 

depressão cardiorrespiratória (BAKER et al., 2013; GRANS et al., 2014), no entanto, Curtright et 

al. (2015) usaram buprenorfina diluída na água para reduzir efetivamente as respostas ao calor 

nocivo em larvas de peixe-zebra (D. rerio). Já Mettam et al., (2011) avaliaram a eficácia analgésica 

da buprenorfina em diferentes doses em truta arco-íris submetidas à estímulo doloroso, entretanto 

nenhuma das doses testadas apresentou efeito positivo em relação ao efeito antinociceptivo. 
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A dermorfina foi testada em trutas por via intranasal para a avaliação da sensibilidade à dor 

causada por estimulação mecânica e elétrica, demonstrando aumento do limiar nociceptivo 

analgésico em alguns animais avaliados (CHERVOVA et al., 1994). 

A farmacocinética do tramadol foi avaliada em peixes adultos (P. promelas) após diluição 

do fármaco opióide na água. Os pesquisadores verificaram que as concentrações do medicamento e 

de seus principais metabólitos atingiram níveis mais elevados no cérebro do que no plasma e que os 

peixes foram capazes de metabolizar o tramadol em metabólito ativo O-desmetiltramadol e 

metabolito inativo N-desmetiltramadol de forma semelhante ao que ocorre nos mamíferos 

(TANOUE et al., 2017). 

A farmacocinética da morfina é similar à dos mamíferos, entretanto, as taxas de excreção 

são muito lentas (meia-vida de 37 horas e eliminação total em 56 horas) e a morfina permanece por 

um período prolongado após a administração em peixes. Isto se torna favorável em situações de dor 

crônica e ou após cirurgias de alta complexidade pois doses adicionais não seriam necessárias 

(NEWBY et al., 2006; SNEDDON, 2012). 

A morfina apresentou efeitos antinflamatórios durante peritonite induzida em carpas. Além 

disso, a administração de morfina in vitro também afeta a produção de óxido nítrico e a apoptose de 

leucócitos (CHADZINSKA et al., 2009). 

Nordgreen et al., (2013) investigaram os efeitos da morfina sobre as alterações 

comportamentais desencadeadas pela peritonite após vacinação intraperitoneal em salmões do 

atlântico (Salmo salar) e concluíram que a morfina não apresentou propriedades analgésicas mas 

sim ansiolíticas.  

Estudos preliminares demonstraram que a morfina foi associada à hiperatividade 

intermitente, semelhante à hiperatividade induzida pelos opióides em outras espécies, como gatos, 

camundongos, cavalos e seres humanos. Este efeito adverso foi observado anteriormente após a 

administração de doses de morfina tão baixas quanto 2 mg/kg. Esses pesquisadores descreveram o 

comportamento como hiperativo, maníaco e errático com "movimentos extremamente rápidos e 

intensos, em zigue-zague sem orientação" (CSANYI et al., 1984; BAKER et al., 2013). 

O potencial analgésico da metadona em peixes ainda não foi elucidado, entretanto, mais 

pesquisas são necessárias para melhor compreensão de possíveis efeitos analgésicos da droga e para 

a determinação da dose efetiva em peixes (CRIVELARO et al., 2019). 

 

Conclusão 

 

Embora poucos dados a respeito do controle álgico em peixes possam ser encontrados em 

literatura, pode-se concluir que a morfina foi o fármaco mais relatado e com maiores evidências a 

respeito de sua ação e efeitos. Outros fármacos testados também denotam ação analgésica, 

entretanto, drogas como o butorfanol e metadona não evidenciaram eficácia analgésica comprovada 

em peixes. 

Sugere-se que as informações já existentes na literatura possam servir de base para o 

tratamento de processos álgicos na espécie sempre que houver qualquer injúria tecidual. Neste 

contexto, ressalta-se a necessidade de novas pesquisas voltadas à validação de abordagens 

sistemáticas para avaliação da dor em peixes, bem como a definição de protocolos para estabelecer 

doses, vias de administração, ação e efeitos adversos de fármacos analgésicos considerando-se 

diferenças anatômicas, fisiológicas, comportamentais e farmacocinéticas da espécie. 
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