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RESUMO 
 

Trichiurus lepturus L. 1758 (Teleostei: Trichiuridade), popularmente conhecido como peixe-

espada, possui importância comercial como recurso pesqueiro no Sudeste do Brasil. Contudo, 

apesar de todos os benefícios dos nutrientes presentes na proteína do pescado, a ingestão desta 

quando parasitada pode representar uma séria ameaça à saúde humana, tanto pelo risco de 

infeções acidentais, quanto por manifestações do tipo alérgico em pessoas previamente 

sensibilizadas. A presença de helmintos parasitos de peixes é um achado frequente, e tem 

particular importância quando se refere aos helmintos membros da família Anisakidae. Dentre 

os peixes consumidos no Rio de Janeiro, o peixe-espada tem apresentado, em diversos estudos, 

taxas significativas de parasitismo por helmintos potencialmente patogênicos para humanos. 

Deste modo, ao estudar os helmintos parasitos de T. lepturus do litoral do Estado do Rio de 

Janeiro objetivamos contribuir com a coleta de informações sobre o parasitismo neste 

hospedeiro. No período entre junho de 2017 a fevereiro de 2018, 60 exemplares de T. lepturus 

comercializados em entrepostos da costa do Estado do Rio de Janeiro, foram coletados e 

posteriormente examinados no Laboratório de Inspeção e Tecnologia do Pescado, na 

Universidade Federal Fluminense. Os parasitos recuperados foram clarificados e corados para 

identificação morfológica. A análise estatística foi realizada para calcular a prevalência (P), 

intensidade e intensidade média (I/IM), abundância e abundância média (A/AM) e amplitude 

de variação da infecção (AI). Dentre os 60 peixes analisados 52 (86,6%) estavam infectados 

por uma ou mais espécies de helmintos, sendo recuperados um total de 1.337 parasitos. 

Trematódeos digenéticos da espécie Lecithochiurum monticelli foram observados em 71,6% 

peixes (I = 21,26; AM=15,48; AI = 1-125). Em relação aos demais parasitismos encontrados, 

foram observados: larvas do gênero Hystherothilacium sp., com prevalência de 60,0% (I= 8,58 

; A= 5,15; AI = 1-54) e Hysterothilacium fortalezae 13,33% (I= 3,37; A = 0,45; AI = 1-10); 

Raphidascaris sp. 6,66% (I= 3,5; A = 0,23; AI = 1-7); Pseudoterranova sp. 5,0% (I= 2,6; A = 

0,13; AI = 1-5); Acantocephala 6,66% (I = 1; A = 0,01); metacestóides 6,66% (I = 16,66; A = 

0,83; AI = 1-41). Acantocephala e metacestóides de gênero e espécies não identificados. O 

parasitismo por Lecithochirium monticelli foi o mais prevalente nos peixes analisados. A 

ocorrência de parasitismo em T. lepturus mostra a importância de um monitoramento contínuo 

e a adoção de medidas sanitárias e educativas para promover a segurança alimentar dos 

consumidores. 

 

Palavras-chave: helmintologia, peixe-espada, Anisakidae. 



ABSTRACT 
 

 
Trichiurus lepturus L. 1758 (Teleostei: Trichiuridade), popularly known as cutlassfish, has 
commercial importance as a fishing resource in Southeast Brazil. However, in spite of all the 
benefits of the nutrients present in fish protein, ingestion of parasitized fish can pose a serious 
threat to human health, both for accidental infections and allergic type manifestations in 
previously sensitized individuals. The presence of helminth parasites of fish is a frequent 
finding, and has particular importance when referring to helminths members of the Anisakidae 
family. Among the fish consumed in Rio de Janeiro, the swordfish has presented, in several 
studies, significant rates of parasitism by helminths potentially pathogenic to humans. Thus, 
when studying the helminth parasites of T. lepturus from the coast of the State of Rio de Janeiro, 
we aim to contribute with information about the parasitism in this host. Between June 2017 and 
February 2018, 60 specimens of T. lepturus marketed in warehouses of the coast of the State of 
Rio de Janeiro were examined at the Laboratório de Inspeção e Tecnologia do Pescado, at the 
Universidade Federal Fluminense. The recovered parasites were clarified and stained for 
morphological identification. Statistical analysis was performed to calculate the prevalence (P), 
mean intensity (MI), abundance and mean abundance (A/MA) and range of infection (RI). 
Among the 60 fish analyzed, 52 (86.6%) were infected by one or more species of helminths, 
and 1,337 parasites were recovered. Digenetic trematodes of the species Lecithochiurum 
monticelli were observed in 71.6% fish (I = 21.26; A = 15.48; RI = 1-125). The other parasites 
observed were Hystherothilacium sp. larvae, with 60.0% of prevalence (I = 8.58, A = 5.15, RI 
= 1-54) and Hysterothilacium fortalezae with P = 13.33% (I = 3.37, A = 0.45, RI = 1-10); 
Raphidascaris sp. P= 6.66% (I = 3.5, MA = 0.23, RI = 1-7); Pseudoterranova sp. P = 5.0% (I 
= 2.6, A = 0.13, RI = 1-5); Acantocephala P = 6.66% (I = 1; A = 0.01); metacestodes P = 6.66% 
(I = 16.66, A = 0.83, RI = 1-41). Metacestodes and acantocephala of genus and species not 
identifieds. The parasitism by Lecithochirium monticelli was the most prevalent in the fish 
analyzed. The occurrence of parasitism in T. lepturus shows the importance of continuous 
monitoring and the adoption of sanitary and educational measures to promote the food safety 
for consumers. 

 
 

 

Keywords: Helmintology, cutlassfish , Anisakidae 
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1 INTRODUÇÃO  

  

No Brasil, segundo o Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de 

Origem Animal (RIISPOA) é usado tecnicamente o termo “pescado” para todos os peixes, 

crustáceos, moluscos, anfíbios, quelônios e mamíferos de água doce ou salgada, usados na 

alimentação humana (BRASIL, 2017).  

O pescado é uma fonte de proteína de origem animal importante na constituição de uma 

dieta humana balanceada. Fonte abundante de proteína de alto valor biológico, vitaminas A, D, 

E e do complexo B e de minerais como cálcio, fósforo, ferro, iodo, zinco e selênio. Sua fração 

lipídica é fonte de ácidos graxos poli-insaturados em especial da série ômega 3 de cadeia longa. 

Por todos estes benefícios, a demanda mundial por pescado tem expressado um significativo 

aumento de consumo nas últimas décadas, principalmente em função do crescimento 

populacional e da busca dos consumidores por alimentos mais saudáveis (ABABOUCH, 2005; 

BRABO et al., 2016; FAO, 2016). 

Os dados mais recentes sobre a produção nacional de pescado apontam um consumo 

médio de 14,4 kg por habitante/ano, sendo este um pouco acima dos 12 kg/habitante/ano 

recomendados pela Organização Mundial de Saúde (BRASIL, 2017). Segundo estimativa da 

Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura - FAO, o Brasil deve registrar 

um crescimento de 104% na pesca e aquicultura até 2025 (FAO, 2016).  

O estado do Rio de Janeiro produziu 82.528,5 toneladas de pescado em 2007, 

registrando um aumento de 23,3%, em relação a produção de 2006 (IBAMA, 2007). No que se 

refere ao consumo per capita de pescado, a região metropolitana do Rio de Janeiro apresentou 

uma média calculada muito superior à nacional. Enquanto a média brasileira para o ano de 2010 

foi calculada em 9,75 Kg/hab/ano, no Rio de Janeiro (região metropolitana) o valor calculado 

chegou a 18,5Kg de pescado inteiro/hab/ano (BARROSO; WIEFELS, 2010). 

Dentre os principais peixes capturados no Rio de Janeiro, pode-se destacar o peixe-

espada, Trichiurus lepturus Linnaeus, 1758, (Osteichhyes; Trichiuridade) de hábito alimentar 

predominantemente carnívoro e que possui ampla distribuição geográfica (HAIMOVICI et al., 

1996; MARTINS; HAIMOVICI, 1997; CARVALHO-FILHO, 1999). Uma espécie com hábito 

demerso- pelágico com migração em forma de cardumes com até 50 metros de comprimento, 

que se deslocam verticalmente para o fundo durante o dia para obtenção de alimentos 

(MAGRO, 2005). Esta espécie ocupa uma elevada posição na cadeia alimentar marinha, 

alimentando-se de espécies menores, e é predada por elasmobrânquios, como tubarões, e 

pequenos cetáceos, como por exemplo os golfinhos. O peixe-espada está entre as seis espécies 



17 
 

com maior volume de desembarques pesqueiros no mundo (BITTAR et al., 2009; CHIOU et 

al., 2006 ; MARTINS; HAIMOVICI, 2000). 

Segundo Dogiel (1961), diversos fatores influenciam na composição e estrutura das 

comunidades de parasitos de peixes, como: características físicas e químicas da água, a 

profundidade, grau de isolamento, tamanho do habitat do hospedeiro. 

A principal fonte de alimento para o peixe-espada são pequenos peixes, microcrustáceos 

e cefalópodes (SHERIDAN; TRIMM, 1983; MEYER; SMALE, 1991; MARTINS; 

HAIMOVICI, 1997) que são hospedeiros intermediários ou paratênicos no ciclo de vida de 

parasitos pertencentes a classe digenea, cestoides e nematoides (EIRAS, 1994). 

 Sendo assim, o parasitismo é um fenômeno comum em peixes, sendo particularmente 

importante no caso de parasitos potencialmente zoonóticos, como os nematóides da família 

Anisakidae (MARTINS et al., 2005; OLIVERO-VERBEL et al., 2011). O risco de condições 

patológicas mais severas associadas ao consumo de pescado parasitado é mais expressivo nas 

populações cuja base da dieta é composta pela ingestão regular de peixes sem o devido 

cozimento, permitindo a ingestão de parasitos vivos (OLIVERO-VERBEL et al., 2006). 

 Diversas são as zoonozes parasitárias transmitidas pelo consumo de pescado. Nesse 

contexto, podem ser citadas a anisaquidose, a eustrongilidose e a difilobotriose (OKUMURA 

et al., 1999), sendo os parasitos de maior relevância do ponto de vista sanitário, os nematoides, 

anisaquídeos; alguns cestoides, como Diphyllobothrium spp.; e a alguns trematódeos 

digenéticos, como Clonorchis sinensis e Opistorchis spp. (FDA, 2011).  

 Em relação às larvas de anisaquídeos, além de agressão direta e transitória ao 

organismo humano, alguns indivíduos sensibilizados podem desenvolver reações de 

hipersensibilidade ou mesmo anafilaxia (AUDICANA et al., 1995; AUDICANA; KENNEDY, 

2008; DOMINGUEZ-ORTEGA et al., 2001; FIGUEIREDO-JUNIOR et al., 2013; 

NIEUWENHUIZEN et al., 2006). 

 As infecções humanas por esses parasitos e seus antígenos estão associadas ao 

consumo de pescado cru, mal cozido, defumados a frio ou indevidamente salgados 

(CABRERA; SÚAREZ-OGNIO, 2002; MERCADO et al., 2001). 

  Ao estudar as comunidades infraparasitárias de T. lepturus provenientes do litoral do 

estado do Rio de Janeiro, espera-se contribuir com dados epidemiológicos sobre o parasitismo 

neste hospedeiro, bem como identificar com base na morfologia e morfometria os espécimes 

de nematóides e trematódeos digenéicos encontrados. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Estudar o parasitismo por helmintos em exemplares de Trichiurus lepturus 

comercializados no litoral do Estado do Rio de Janeiro, Brasil. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Identificar morfometricamente os nematoides e trematódeos encontrados nos exemplares de 

peixes necropsiados. 

 

- Calcular e apresentar os índices parasitários, tais como prevalência, intensidade/ intensidade 

média, abundância/abundância média, variação de infecção com sítios de infecções e 

estabelecer possíveis correlações com dados dos hospedeiros. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

3.1 PANORAMA DA PESCA MUNDIAL 

 

O mercado global de alimentos tem experimentado uma expansão sem precedentes e 

mudanças nos padrões alimentares, acompanhando o processo de globalização. A pesca e a 

aquicultura continuam sendo importantes fontes de alimento, nutrição, renda e meios de 

subsistência para centenas de milhões de pessoas em todo o mundo. 

A média mundial de consumo de pescado per capita atingiu as marcas de 20,3 kg em 

2016, e 20,5 kg em 2017. Espera-se que tal consumo atinja 21,5 kg até 2030. Além disso, é 

previsto o aumento total no consumo de peixes comestíveis em todas as regiões e sub-regiões 

até 2030. Em comparação com 2016, estima-se que para o ano de 2030 ocorra um aumento no 

consumo pescado, respectivamente: 33% na América Latina, 37% na África, 28% na Oceania 

e 20% na Ásia. Esse aumento no consumo está relacionado não só com à expansão da produção, 

mas também a uma combinação de muitos outros fatores, como a redução de desperdício, 

melhor aproveitamento, melhores canais de distribuição e uma demanda crescente ligada ao 

aumento da população (FAO, 2018). 

Para o ano de 2050, estima-se que a população mundial seja de 9 bilhões de pessoas e, 

para alimentar este crescente número de indivíduos, a produção anual de carnes, deverá 

aumentar em mais de 200 milhões de toneladas, até alcançar os 470 milhões. Em relação ao 

setor de pescado, a produção deve crescer até 195,9 milhões de toneladas em 2025 (FAO, 2016). 

Nesse panorama, espera-se o reposicionamento do Brasil. Segundo dados publicados 

pela FAO (2016), o Brasil deve registrar um crescimento de 104% na produção da pesca e 

aquicultura até 2020, uma vez que o Brasil já se destaca por ser um dos principais agentes no 

mercado internacional de carnes, junto com a China, a União Europeia e os Estados Unidos, 

não somente na produção de carnes bovina, suína e de frango, mas também na produção de 

pescado (FAO, 2016). 

A produção mundial de captura de pescado em 2016 foi de 90,9 milhões de toneladas, 

uma pequena queda em relação aos dois anos anteriores, que foi de 92,7 milhões e 91,2 milhões 

para os anos de 2015 e 2014, respectivamente. A China é o principal produtor de peixes desde 

2002. Depois da China, os principais exportadores em 2016 foram a Noruega, o Vietnã e a 

Tailândia. Quanto à importação, os maiores importadores mundiais são: União Europeia (UE), 

que constituiu o maior mercado de peixe e produtos da pesca, seguido pelos Estados Unidos da 
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América e Japão. Em 2016, estes três mercados juntos representaram aproximadamente 64% 

do valor total das importações mundiais de peixe e produtos pesca. Na América do Sul, o Chile 

registrou uma produção de 1,2 milhão de toneladas (sendo o sétimo maior produtor do mundo), 

seguido pelo Brasil, com 561 mil toneladas, ocupando a 13ª posição no ranking geral dos 

maiores produtores de pescado (FAO, 2018, SEBRAE, 2017).  

Além de ser uma rica fonte de proteínas de fácil digestão e alta qualidade, contendo 

todos os aminoácidos essenciais, o consumo de peixe é fonte de lipídios (por exemplo, ácidos 

graxos ômega-3 de cadeia longa), vitaminas (D, A e complexo B) e minerais (cálcio, iodo, 

zinco, ferro e selênio) (FAO, 2016). 

As formas principais de utilização do pescado variam bastante conforme o continente, 

país e região específica. Os países da América Latina produzem a maior porcentagem de farinha 

de peixe. Na Europa e na América do Norte, mais de dois terços do pescado destinado ao 

consumo humano estão congelados ou em conserva. Na África e na Ásia há um grande 

percentual de pescado comercializado vivo ou fresco, principalmente na China. As outras 

destinações para a produção pesqueira são: produção de farinha e óleo de peixe, manutenção 

como peixes ornamentais, iscas, produtos farmacêuticos, matéria prima para alimentação em 

aquicultura, assim como para alimentação de animais de produção, como o gado (FAO, 2018).  

Apesar de todas as inovações tecnológicas, muitos países, principalmente aqueles em 

desenvolvimento, ainda sofrem grandes perdas devido à precariedade de sua rede envolvida no 

processo após a pesca (transporte, estocagem, distribuição), o que, associado às altas 

temperaturas durante a maior parte do ano, leva a grandes perdas por deteriora na qualidade do 

alimento e confere risco à saúde do consumidor (FAO, 2016).  Cerca de 60% do pescado 

comercializado nos países em desenvolvimento encontra-se principalmente vivo ou fresco, 

enquanto nos países desenvolvidos o pescado é principalmente comercializado congelado, já 

preparado ou em conserva, e uma porcentagem significativa na forma seca, salgada, defumada 

ou curada (FAO, 2016). 

No entanto, os peixes podem ser preservados e distribuídos usando maior variedade de 

outros métodos e apresentações, incluindo a forma viva, e vários produtos destinados a usos 

alimentares ou não alimentares. Tais métodos incluem redução de temperatura (resfriamento e 

congelamento), tratamento térmico (conservas, fervura e defumação), redução da água 

disponível (secagem, salga e defumação) e alteração do ambiente de armazenamento 

(embalagem e refrigeração) (FAO, 2018).  
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3.2 PESCA E AQUICULTURA NO BRASIL  

 

A demanda mundial por pescado tem sofrido um significativo incremento nas últimas 

décadas, principalmente em função do crescimento populacional e da busca dos consumidores 

por alimentos mais saudáveis. Neste contexto, a aquicultura desponta como a alternativa mais 

viável para continuar aumentando a oferta nos próximos anos. (FAO, 2016). O Brasil  tem se 

apresentado com grande potencial para a aquicultura, em especial por sua disponibilidade 

hídrica, clima favorável e ocorrência natural de espécies aquáticas que compatibilizam interesse 

zootécnico e mercadológico (BRASIL, 2017). 

O último boletim de estatística de pesca apresentou um total de mais de 554 mil 

toneladas produzidas pela pesca extrativa marinha, divulgado para o ano de 2011 (MPA, 2013). 

Embora seja uma atividade econômica das mais tradicionais, os valores relativos a produção de 

pescado de origem marinha não são definidos com precisão. Não há publicação de novos 

boletins de produção nacional específica para este setor (FIPERJ, 2016).  

Na região Sudeste, a pesca se caracteriza por nítida diversificação e, segundo dados do 

MPA (2013), a região ocupa a terceira posição na produção de pescado marinho e estuarino do 

país, sendo o Estado do Rio de Janeiro apontado como o terceiro maior produtor nacional (79 

mil toneladas). Resultante, principalmente ao estágio avançado de sobrexploração das 

principais espécies de interesse econômico, associado aos danos causados pela poluição das 

águas, as capturas vêm apresentando um comportamento geral decrescente ao longo das últimas 

décadas. Outro aspecto relevante que contribui para esse cenário é que a produção pesqueira 

fluminense tem sido tradicionalmente subestimada, por não haver uma coleta de dados de 

desembarque de forma contínua e eficiente na maior parte do Estado (FIPERJ, 2016). 

 As espécies mais comuns produzidas no país, por região, são: tambaqui, pirarucu e 

pirapitinga, na região Norte; tilápia e camarão marinho, no Nordeste; tambaqui, pacu e pintado, 

no Centro-Oeste; tilápia, pacu e pintado no Sudeste; e carpa, tilápia, jundiá, ostra e mexilhão 

na região Sul (EMBRAPA, 2017). 

Há uma tendência promissora de crescimento na produção de pescado no Brasil para os 

próximos anos, levando em consideração o potencial produtivo e interesse de empresa do setor 

aquícola. O crescimento da piscicultura nacional tem sido apoiado em uma variedade de 

espécies, com maior destaque para Tilápia, Tambaqui e seus híbridos, além de espécies 

tradicionais como as carpas e o pirarucu (SCHULTER; FILHO, 2017). 
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De acordo com dados do Monitoramento da Pesca no Estado do Rio de Janeiro – 

Estatística Pesqueira, realizado pela FIPERJ, em 2015 foram monitorados 13.014 

desembarques, e os resultados mostram que o município de Angra dos Reis apresentou o maior 

porto de desembarque de pescado fluminense, seguido de Niterói, São Gonçalo e Cabo Frio. 

A listagem de espécies desembarcadas revela que a sardinha-verdadeira é o principal 

recurso desembarcado no Estado do Rio de Janeiro, representando mais de 77% da produção 

estadual. A segunda espécie mais capturada foi a cavalinha, seguida por bonito-listrado, 

savelha, carapau, xerelete, dourado, atum, sardinha-laje e enchova. No Município do Rio de 

Janeiro, a praia de Copacabana apresentou como principais espécies: corvina, peixe-espada, 

pescada-perna-de-moça, enchova e peixe sapo (FIPERJ, 2015). 

A produção aquícola no estado do Rio de Janeiro, segundo o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), passou de 1.209,85 toneladas em 2013 para 1.362,24 toneladas 

em 2014, ou seja, um aumento aproximado de 11%. Atualmente, a maior parcela da produção 

é oriunda da aquicultura continental, mais especificamente da piscicultura, que representa mais 

de 90% da produção do estado, totalizando 1.254,478 toneladas (IBGE). A piscicultura marinha 

no Rio de Janeiro ainda é pouco expressiva em comparação a continental (FIPERJ, 2015). 

Dentre os países com maior potencial para a aquicultura, o Brasil tem papel de destaque, 

em especial por sua disponibilidade hídrica, pelas condições naturais, clima favorável, pela sua 

matriz energética e ocorrência natural de espécies aquáticas que compatibilizam interesse 

zootécnico e mercadológico (BRASIL, 2013a). O Brasil possui cerca de 8.500 km de litoral, 

além de algumas ilhas, totalizando 3,5 milhões de km² de Zona Econômica Exclusiva (ZEE), a 

qual se estende desde o Cabo Orange (5º N) até o Chuí (34º S), situando-se, na maior parte, nas 

regiões tropicais e subtropicais (DIAS NETO, 2003).  

 

3.2.1 Trabalhadores da Pesca no Brasil 

 

Apesar da pesca representar uma atividade tradicional importante, responsável pela 

renda e subsistência de muitos brasileiros, os dados referentes aos trabalhadores da pesca são 

imprecisos. No Brasil, em 2010, havia 853.231 pescadores registrados. O maior percentual 

destes trabalhadores encontrava-se no Nordeste (43,7%; ou 372.787 pescadores), seguido pelo 

Norte, com 330.749 (38,8%), Sudeste, com 74.925 (8,8%), Sul, com 58.418 (6,8%) e Centro-

Oeste, com 16.352 (1,9%) (BRASIL, 2012). Em 2016 o Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA) suspendeu 186.106 registros de pescadores profissionais artesanais 
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devido à falta de manutenção do registro, o que pode ser um fator para a falta de atualização 

desses dados.   

 

3. 3 Trichiurus lepturus Linnaeus, 1758 (PERCIFORMES, TRICHIURIDAE) 
  

 A espécie Trichiurus lepturus L. 1758, conhecida popularmente como peixe-espada 

(ou espada), pertencente à classe Actinopterygii, ordem Perciformes, família Trichiuridae. 

gênero Trichiurus. É uma espécie bentopelágica, encontrada em plataformas continentais e 

encostas submarinas, da superfície até uma profundidade de cerca de 2000 m, medindo 

aproximadamente 100 a 250 cm. Está presente em águas tropicais e temperadas. Não está 

presente em águas de baixa salinidade (MARTINS; HAIMOVICI, 2000; NAKAMURA 

;PARIN, 1993). 

 Como características externas visíveis a espécie apresenta corpo comprido, achatado 

lateralmente e desprovido de escamas. Barbatana dorsal contínua e longa, sem separação entre 

a parte espinhosa da mole; espinho posterior ao ânus pequeno e triangular. Boca grande; dentes 

caniniformes fortes e afilados, sendo maiores na parte anterior da maxila e a alta capacidade de 

distensão estomacal, associados ao comportamento alimentar voraz, facilitando a ingestão de 

presas de tamanhos variados, incluindo co-específicos de mesmo tamanho. Cor prateada 

uniforme e barbatana dorsal cinzenta escura (BITTAR, 2007; MARTINS; HAIMOVICI, 2000; 

CHIOU et al., 2006; NAKAMURA; N.V. PARIN, 1993). O esquema apresentado na Figura 1 

permite a identificação de alguns caracteres marcantes. 
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Figura 1- Esquema de um exemplar adulto de Trichiurus lepturus com indicação de alguns 

caracteres relevantes para sua identificação. 

Fonte: Modificado de NAKAMURA; PARIN, 1993. FAO Species catalogue 

 
 O porte de T. lepturus varia geograficamente. Indivíduos acima de 50 cm de 

comprimento formam cardumes migrantes, com deslocamento e distribuição influenciados 

pelas condições oceanográficas, sendo a temperatura o principal fator limitante (MAGRO et 

al., 2000; MAGRO, 2006). 

 A desova de T. lepturus apresenta dois padrões principais, ocorrendo no final da 

primavera, verão e outono na plataforma continental, e ao longo de todo ano na região do talude 

(fundo marinho, onde começam planícies abissais). Ao longo da costa brasileira foram 

registradas desovas durante todo o ano, exceto no outono (MAGRO; 2006). A intensidade da 

desova é maior em águas com temperaturas superiores à 20ºC (MAGRO et al., 2000; 

MARTINS; HAIMOVICI, 2005). 

 As larvas se distribuem preferencialmente em águas com temperaturas superficiais 

superiores à 21ºC. Os indivíduos juvenis (5 a 30 cm) ocorrem em águas costeiras e os sub-

adultos (espécies juvenis medindo de 30 a 70 cm) no interior da plataforma continental. 

Animais adultos, com comprimento acima de 70 cm, apresentam distribuição mais ampla, em 

águas costeiras, no interior e além dos limites da plataforma continental (FAO, 2005; 

MARTINS; HAIMOVICI, 1997; MARTINS et al., 2005). T. lepturus apresenta 

heterogeneidade espacial e temporal influenciadas a partir de massas d’água, ressurgências, 

estratificação térmica e disponibilidade de alimento (MARTINS et al., 2005). 

 É uma espécie de hábito demersal-pelágico, com uma dieta predominantemente 

piscívora. Há ocorrência de canibalismo, uma prática importante na dieta dessa espécie, 

havendo diversas causas para sua ocorrência, tais como a densidade populacional e as 

diferenças de tamanho de co-específicos disponibilidade de alimento piscívora e diversos outros 

fatores comportamentais (ATENCIO-GARCIA; ZAMBONI-FILHO, 2006;  CLAESSEN; 

ROOS,2003 ; DOU et al., 2000; FESSEHAYE et al., 2006). Portanto, é bem adaptado para se 

alimentar de uma vasta gama de presas pelágicas e demersais, incluindo em sua alimentação 

pequenos crustáceos e cefalópodes (BITTAR et al., 2008; CHIOU et al., 2006; MARTINS et 

al., 2000).   

 No norte do Rio de Janeiro (~22ºS) a dieta de T. lepturus adultos é formada por peixes, 

crustáceos neríticos e cefalópodes, tanto demersais quanto pelágicos. No entanto, as presas 

pelágicas são as preferencialmente consumidas (BITTAR, 2007; HAIMOVICI et al., 1994, 
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MAGRO, 2006; MARTINS et al., 2005). Conforme descrito por Bittar (2007), as presas mais 

representativas são seus próprios co-específicos, além de Pellona harroweri (sardinha- 

manteiga), Chirocentrodon bleekerianus (sardinha-cascuda) e Lygraulis cengrossidens. O 

mesmo estudo de Bittar (2007) relata que variações na composição específica da dieta de T. 

lepturus são reflexos da composição faunística distinta nas áreas geográficas que compõem a 

distribuição da espécie. 

 A grande variedade de tamanhos de presas de T. lepturus pode ser explicada por suas 

adaptações: presença de olhos relativamente grandes e um corpo comprimido lateralmente sem 

cauda, e uma linha lateral semi-vertical longa que pode detectar alterações sutis na pressão 

produzidas por pequenas presas potenciais a 32m de distância (BONE; MARSHALL, 1982). 

 Além da migração vertical realizada durante o dia, outro comportamento 

predominante na alimentação de T. lepturus é a ascenção  com movimentos anguiliformes, em 

posição semi-vertical, por vezes impulsionando-se para fora da água, como observado em 

estudo realizado no Sul do Brasil (MARTINS et al., 2005). Segundo FAO (2005), num 

documento que reúne informações sobre a espécie ao longo de todo mundo, geralmente os 

juvenis e os adultos de porte pequeno alimentam-se de plâncton no período noturno, enquanto 

os demais adultos migram para a superfície e alimentam-se de presas pelágicas no período 

diurno.  

 Estudo realizado por Martins et al (2005) os autores observaram que a distribuição do 

peixe-espada no Brasil pode estar relacionada a sua adequeção aos ambientes que apresentam 

grandes variações nas características físicas e produção biológica, que pode ser explicada por 

suas adaptações para alimentação simultânea em vários níveis tróficos e em uma diversirdade 

de pequenas áreas densas de presas bem como em áreas com presas maiores que são móveis 

em toda a coluna de água. O estudo mostrou que o hábito alimentar de T. lepturus foi  

predominantemente piscívoro, apesar do registro de crustáceos e cefalópodes, predando 

preferencialmente presas pelágicas, podendo incluir presas demersais e mesmo bentônicas 

quando necessário  

 Sobre o consumo de T. lepturus por humanos, a espécie já esteve entre as seis com 

maior volume de desembarque pesqueiro mundial (MARTINS E HAIMOVICI, 1997). Na 

China e em Taiwan foi o peixe mais importante em relação ao ponto de vista comercial 

(CHENG et al., 2001), mas vem sofrendo declínio populacional (CHIOU et al., 2006).  

É considerado a segunda espécie de teleósteo mais abundante nos cruzeiros 

oceanográficos do Programa REVIZEE (Avaliação do Potencial Sustentável de Recursos Vivos 

na Zona Econômica Exclusiva, 1996-2001), revelando que o T. lepturus era uma das espécies 



26 
 

de peixes mais frequentes e abundantes capturadas no sul do Brasil em levantamentos de águas 

intermediárias e de arrasto de fundo na plataforma continental (HAIMOVICI et al., 1996; 

MAGRO, 2006; MELLO et al., 1992). Sua produção está entre as dez espécies mais capturadas 

do mundo, principalmente em águas orientais (MAGRO, 2006)    

 Devido a sua ampla distribuição, e por se apresentar em grandes profundidades, é 

capturado por quase todas as modalidades de pesca desenvolvidas nas regiões sudeste e sul do 

Brasil. No estado do Rio de janeiro sua pesca é normalmente realizada de forma artesanal por 

linha de mão, incluindo artes de cerco, e arrastro de praia para consumo próprio ou venda local 

(MAGRO, 2006). 

 Além do potencial comercial em algumas regiões, T. lepturus apresenta relevância 

ecológica. A posição trófica dos indivíduos adultos desta espécie é imediatamente subsequente 

àquela ocupada por elasmobrânquios e pequenos cetáceos (CHIOU et al., 2006). Essas  

observações também foram feitas no litoral sudeste e sul do Brasil, onde o peixe-espada foi 

encontrado como item alimentar presente na cadeia trófica desses animais (DI BENEDITTO et 

al., 2001; SANTOS et al., 2002; AGUIAR, 2003). 

   

3.4 PARASITOLOGIA DE PESCADO  
 

 A parasitologia e a patologia dos peixes são áreas de crescente importância, tendo em 

vista a expansão mundial dos esforços de piscicultura (THATCHER, 2006). 

 Numa escala evolutiva, as formas de vida parasitária evoluíram a partir de ancestrais 

de vida livre. Alguns grupos de parasitos já haviam evoluído antes mesmo dos primeiros 

vertebrados aparecerem. Estes primeiros hospedeiros foram os peixes e eles ofereceram 

numerosos novos nichos para estes grupos de invertebrados explorarem. Os peixes, portanto, 

têm uma maior quantidade e variedade de parasitos do que qualquer outra classe de vertebrados, 

pois viveram por um longo período em íntima associação com a maior variedade de formas de 

invertebrados (THATCHER, 2006).  

 Dogiel (1961) afirma que, para o parasitismo ser favorecido, é necessário que as 

características anatômicas e fisiológicas do hospedeiro estejam pré-adaptadas ao parasitismo, a 

existência de relações alimentares que permitam que o parasito penetre no hospedeiro e, por 

fim, que os fatores ambientais externos influenciem direta ou indiretamente a permanência do 

parasito no hospedeiro. Constata-se que as condições do ambiente, além de influenciarem na 

qualidade de vida dos hospedeiros, também influenciam na composição dos parasitos, bem 

como em seus níveis de parasitismo (PAVANELLI et. al. 2002). Portanto, além de fornecer 

informações importantes sobre a biologia do hospedeiro, o estudo de ecologia parasitária 
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evidencia alterações ambientais que justificam a presença ou ausência de determinada espécie, 

ou seja indicam a saúde do ambiente. (PAVANELLI et al., 2001). 

 Parasitos são geralmente divididos em ecto e endoparasitos, dependendo se eles vivem 

na superfície ou dentro de seus hospedeiros, respectivamente. No caso de ectoparasitos de 

peixe, eles podem viver na superfície corporal externa, dentro da boca ou nas guelras. Todos os 

outros habitats dentro dos peixes são considerados ambientes fechados, portanto de 

endoparasitos (THATCHER, 2006). 

 Hábito alimentar e dieta são importantes na aquisição de helmintos. Segundo Dogiel 

(1970), o habitat do qual o principal volume de alimento é obtido é tão importante quanto a 

dieta na composição da fauna parasitária. O peixe-espada tem habito alimentar carnívoro e 

altamente especializado com uma vasta gama de presas pelágicas e demersais, incluindo em 

sua alimentação pequenos crustáceos e cefalópodes (BITTAR et al., 2008; CHIOU et al., 2006; 

MARTINS et al., 2000), que segundo Eiras (1994), são potenciais hospedeiros intermediários 

ou paratênicos no ciclo de vida de parasitos como trematódeos digenéticos, cestóides e 

nematóides. 

Difilobotríase é a denominação utilizada para designar a parasitose intestinal causada 

por cestoides adultos do gênero Diphyllobothrium também conhecido como “tênia do peixe”. 

É considerada a mais importante zoonose transmitida pelo consumo de pescado cru. Com ampla 

distribuição por países da Europa, Ásia, América do Norte. Na América do Sul, há também 

relatos de difilobotríase no Peru, Chile, Argentina, Equador e Brasil (SCHOLZ et al., 2009). 

 Larvas de anisaquídeos que muito comumente causam infecções humanas estão 

associadas ao gênero Anisakis, particularmente as espécies A. simplex sensu stricto (s.s) e A. 

pegreffii, mas também A. physeteris podem ser responsáveis por parasitismos acidentais em 

humanos. Isto se relacionado à ingestão do pescado cru (sushi, sashimi, sunomono, ceviche, 

etc), mal cozido, defumado a frio ou inadequadamente salgado ou resfriado (FUMAROLA et 

al., 2009; ROSALES et al., 1999). 

Na inspeção do pescado, a presença de parasitos, tais como as larvas de cestóides 

(metacestóides) da ordem Trypanorhyncha ou nematóides da família Anisakidae, podem 

conferir aspecto repugnante (SÃO CLEMENTE et al., 1995). Metacestóides da ordem 

Trypanorhyncha, mesmo não possuindo potencial zoonótico, adquirem importância higiênica 

pelo aspecto repugnante quando os peixes teleósteos apresentam infecção maciça por estes 

parasitos na musculatura, peritônio, mesentério e fígado, podendo ter sua comercialização 

impedida pela fiscalização sanitária ou rejeitados pelo consumidor (AMATO et al., 1990; 

PEREIRA JR., 1993; SÃO CLEMENTE et al., 1995). 
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A gnastostomíase é uma infecção também associada ao consumo de pescado cru ou mal 

cozido, sendo provocada por larvas de terceiro estágio do gênero Gnathostoma. (HERMAN; 

CHIODINI et al., 2009). Anteriormente estes parasitos se restringiam ao sudeste asiático, 

principalmente no Japão e Tailândia, porém, no início dos anos 2000 se tornaram um problema 

crescente na Europa e na América Latina (MOORE et al., 2003). No Brasil há apenas um relato 

da doença notificado em 2008 pela ANVISA em um indivíduo com história de viagem ao Peru 

(DANI et al., 2009).  

Barros e Amato (1993), São Clemente et al. (1995), Luque e Chaves (1999), Silva et al. 

(2000), Carvalho e Luque (2011) e Mattos et al. (2014) observaram diferentes taxas de 

prevalência de larvas de anisaquídeos em T. lepturus da costa do Rio de Janeiro. Shih (2004), 

Jakob e Palm (2006) também observaram o parasitismo por anisaquídeos nesta mesma espécie 

em outras regiões do mundo, tais como a costa do Taiwan e de Java, respectivamente. Para 

Meyer e Smale (1991) e Martins e Haimovici (1997), as altas taxas de prevalência de 

parasitismo nesta espécie podem estar relacionadas ao seu hábito alimentar carnívoro (SILVA 

et al., 2000). 

O peixe-espada é frequentemente parasitado, especialmente pelas famílias Anisakidae e 

Raphidascarididae, onde encontram-se espécies amplamente distribuídas em todo o mundo 

(MATTIUCCI al., 2005; DESPORTES; MCCLELLAND, 2001). No Quadro 1 é possível 

observar os diferentes parasitos relatados em estudos com Trichiurus lepturus provenientes do 

litoral do Estado do Rio de Janeiro e algumas outras regiões brasileiras. 
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Localidade N Prevalência (%) Parasitos (%) Sítio de Infecção Autores 

Rio de Janeiro 64 100% Anisakis typica L3 (57,8) Cavidade do corpo e mesentério Borges et al. (2012) 

  Hysterothylacium sp. L3 (5,64)  

  Hysterothylacium sp. L4 (5,64)   
Rio de Janeiro 120 100% Lecithochirium microstomum (93,3) Estômago; intestino Carvalho; Luque (2011) 

  Lecithochirium sp. (38,3) Estomago; intestino  

  Paramphistomiformes gen. sp. (4,2) Estômago  

  Pseudopecoelus elongatus (4,2) Estômago  

  Hemiurinae gen. sp. (5,0) Estômago  

  Encotyllabe souzalimae (7,5) Brânquias; cavidade bucal  

  Microcotyle sp. (3,3) Brânquias  

  Neobenedenia melleni (8,3) Superfície do corpo  

  Octoplectanocotyla travassosi (12,5) Brânquias  

  Pseudempleurosoma guanabarensis (16,7) Esôfago  

  Callitetrarhynchus gracilis (plerocercoide) (12,5) Mesentério  

  Scolex polymorphus (metacestóide) (65,0) Estômago; intestino  

  Polymorphus sp. (cistacanto) (23,3) Mesentério  

  Anisakidae (larvas) (88,3) Mesentério  

  Metacaligus uruguayensis (83,3) Brânquias; cavidade bucal  
Rio de Janeiro 120 8,3% Neobenedenia melleni (8,3) - Carvalho; Luque (2009) 

Rio de Janeiro 55 100% Contracaecum sp. (91,0) -  Silva et al. (2000 a, b) 

  Pseudoterranova sp. (38,0)   

  Raphidascaris sp. (23,6)   

  Anisakis sp. (12,7)   

  Hysterothylacium sp. (3,6)   

  Didymozoídeo imaturo (1,8)   

  Lecithochirium microstomum (100)   

  Diplectanotrema sp. (18,0)   

   Encotyllabe sp. (1,8)   
   Neobenedenia sp. (3,6)   

   Octoplectanocotyla trichiuri (32,7)   

   Scolex pleuronectis (96,3)   

Quadro 1- Relatos de parasitismos em Trichiurus lepturus provenientes do litoral do Estado do Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do 

Norte. 
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   Callitetrarhynchus gracilis (14,5)   

   Polymorphus sp. (cistacanto) (63,3)   

   Procamallanus sp. (1,8)   
   Raphidascaris sp. (larva) (23,6)   

   Bomolochus sp. (3,6)   

   Metacaligus uruguayensis (100)   
Rio de Janeiro 64 1,3% Pseudoterranova sp. (7,8) Serosa do Fígado Borges et al. (2015) 

Rio de Janeiro 217 33,18% Anisakis sp. (2,7) - Barros; Amato (1995) 

   Contracaecum sp. (97,2)   
Rio de Janeiro 40 100% Contracaecum sp. (95,5) - São Clemente et al. 

(1996) 

São Paulo 50 100% Phocanema sp. (3,8) - Bueno et al. (2014) 

   Anisakis sp. (0,7) Estômago, fígado; intestino  

   Polymorphus sp. (56,0) Fígado; intestino  

   Lecithochirium microstomum (100) Brânquias, estômago; intestino  
   Capsalidae gen. sp (2,0) Superfície do corpo  

   Pseudempleurosoma guanabarensi (44,0) Intestino   

   Octoplectanocotyla travassosi (10,0) Brânquias  
   Callitetrarhynchus gracilis (2,0) Estômago  

   Scolex pleuronectis (86,0) Intestino   

   Trypanorhyncha (cisto) (30,0) Músculo  
   Anisakidae (larvas) (100) Estômago, fígado; intestino  

   Bomolochus sp. (2,0) Brânquias  

   Metacaligus uruguayensis (14,0) Brânquias; olho  
Rio Grande 
do Norte 

3 100% Hysterothylacium sp. (33,3) Intestino Cavalcanti et al. (2012) 

  Catarinatrema verrucosum (100)   
Rio de Janeiro 120 7.5% Pseudempleurosoma guanabarenis sp.nov. (15) Esôfago 

Brânquias 

Brânquias 

Carvalho; Luque (2012) 

 Encontyllabe souzalimae sp.nov (7,5) 

 Octoplectanocotyla travassosi sp nov (8,3) 

Rio de Janeiro 35 71,4% Anisakis sp. (28,5) Mesentério Mattos et al. (2013) 

  Contracaecum sp. (68,5)   
Rio de Janeiro 47 19,0% Kudoa sp. (19,0) Musculatura Andrada et al. (2005) 
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3.4.1 Digenea Carus, 1863 

 

Digenea constitui-se em uma subclasse da classe Trematoda Rudolphi, 1808, do filo 

Platyhelminthes, pertencente ao reino Animalia. São trematódeos endoparasitos que 

apresentam uma grande variedade de formas, tamanhos, habitats, e ciclos de vida complexos. 

Todos os órgãos podem variar de forma e posição, sendo esses caracteres e suas variações 

utilizados na classificação das famílias (THATCHER, 2006). 

O corpo é geralmente achatado dorsoventralmente, podendo apresentar formas diversas 

desde ovóide até filiforme. Apresentam geralmente duas ventosas, uma anterior onde se abre a 

boca (ventosa oral), sendo esta terminal ou subterminal, e podendo apresentar diferentes 

processos em forma de ganchos, espinhos ou apêndices tentaculares. Em alguns casos pode 

estar ausente. A ventosa ventral (acetábulo) funciona somente como órgão de adesão, 

geralmente localizada na linha mediana, podendo ocupar diferentes posições no corpo, algumas 

vezes desenvolvida, em outras reduzida, ou podendo também faltar em alguns grupos (KOHN 

et al., 2013). 

O sistema digestório é geralmente incompleto, constituindo-se de boca, pré-faringe, 

faringe, esôfago e cecos intestinais, que terminam cegamente. A alimentação varia com o tipo 

de nutriente e habitat dentro do hospedeiro. Algumas espécies podem se alimentar de sangue, 

enquanto outras de muco, tecidos da parede de seu habitat, além de conteúdos intestinais dos 

hospedeiros (THATCHER, 2006). 

Geralmente são hermafroditas, com exceção de algumas espécies de Schistossoma e 

Didymozoidae que apresentam sexos separados. Quando hermafrodidas, o sistema reprodutor 

masculino é o primeiro a amadurecer, facilitando a fecundação cruzada, podendo em alguns 

casos, ocorrer a autofecundação. O sistema masculino apresenta testículos (geralmente dois), 

canais eferentes, canal deferente, vesícula seminal e órgão copulador. O sistema feminino 

consiste em um ovário, oviducto, receptáculo seminal ou espermateca (às vezes ausente), 

vitelaria lobulada, glândula de Mehlis, oótipo, canal de Laurer e útero. Algumas espécies 

também têm a extremidade distal do útero modificada em um tubo muscular, que funciona 

como vagina denominado de metratermo (THATCHER, 2006). O número, a dimensão, a forma 

e a posição dos órgãos reprodutivos são importantes na classificação taxonômica desses 

parasitos (KOHN et al, 2013; EIRAS et al., 2016) 

A maioria dos Digenea quando adultos são encontrados no estômago e intestino, 

cavidade visceral, embora alguns possam localizar-se no interior de órgãos como a vesícula 

biliar e gônadas, no sistema circulatório e tecido sub-cutâneo dos peixes (EIRAS et al., 2016). 
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Apresentam ciclo de vida complexo (heteroxeno), com pelo menos dois hospedeiros, 

sendo um intermediário (molusco) e um definitivo (vertebrado). Apresentam alternância de 

gerações, sendo uma sexuada que ocorre no vertebrado, podendo em alguns casos, infectar um 

invertebrado. A cópula e produção de ovos é realizada no interior dos hospedeiros definitivos. 

Os ovos são levados para o ambiente junto com as fezes ou a urina do hospedeiro e, geralmente, 

atingem a água. A larva ciliada (miracídio) normalmente é a responsável pela infecção do 

hospedeiro intermediário, sempre um molusco. Nele penetra, sofrendo evolução e 

multiplicação. Dependendo do Digenea, pode ocorrer até cinco estádios larvais: miracídio, 

esporocisto, rédia, cercária e metacercária (KOHN et al. 2013). Os estágios larvares podem ser 

encontrados nos peixes, geralmente encistados em várias regiões do corpo. Na América do Sul, 

atualmente, são representados por 26 famílias e 406 espécies, das quais 75 são indeterminadas 

em nível específico, parasitando animais marinhos (EIRAS et al., 2016).  

 O parasitismo em peixes por trematódeos digenéticos adultos parece não ser uma 

condição muito prejudicial, sendo geralmente relacionado a danos locais causados pela fixação 

das ventosas (TAKEMOTO et al. 2004; TAKEMOTO et al., 2013). Em casos de infecção por 

metacercárias encistadas na musculatura, nadadeiras, brânquias, olhos ou vísceras é possível 

que ocorra alterações morfológicas e no estado nutricional, até mesmo obstrução intestinal do 

hospedeiro (TAKEMOTO et al. 2004). Altas infestações de parasitos na musculatura do peixe 

podem tornar seu aspecto repugnante, diminuindo seu valor comercial (EIRAS et al., 2016). 

 

3.4.2 Anisaquídeos e Raphidascaridídeos 

 

Nematóides das famílias Anisakidae Skrjabin e Karokhin, 1945 e Raphidascarididae 

Hartwich, 1954, são encontrados em elevada frequência parasitando peixes, anfíbios moluscos, 

crustáceos, répteis, mamíferos e aves piscívoras (ANDERSON, 2000; FAGERHOLM, 1991). 

Ainda que correspondam a duas famílias distintas, são comumente agrupados como 

anisaquídeos. A família Anisakidae é composta principalemente por espécies dos gêneros 

Anisakis Dujardin, 1845, Pseudoterranova Mosgovoy, 1950, Terranova Leiper & Atkinson, 

1914, Contracaecum Railliet & Henry, 1912 e à família Raphidascarididae por espécies 

pertencentes aos gêneros Raphidascaris 24 Railliet & Henry, 1915 e Hysterothylacium Ward 

& Magath, 1917. Sendo os gêneros Anisakis, Pseudoterranova e Contracaecum, os principais 

envolvidos em casos de infecção acidental de humanos (ADAMS et al., 1997). Sendo a espécie 

Anisakis simplex a mais importante, seguida por Pseudoterranova decipiens (HOCHBERG; 

HAMER, 2010). 
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 Com rara ocorrência, outros membros são citados como causadores de anisaquidose, 

tais como larvas de Contracaecum sp. e de Hysterothylacium aduncum (YAGI et al., 1996; 

BARROS et al., 2006; HOCHBERG; HAMER, 2010; PISCAGLIA et al., 2014). Yagi et al. 

(1996) sugerem que as manifestações causadas pelas larvas de H. aduncum devem continuar a 

ser chamadas de anisaquidose, independentemente de sua classificação taxonômica.  

Fagerholm (1991) propôs mudanças sistemáticas na superfamília Ascaridoidea 

analisando a morfologia caudal dos machos de anisaquídeos. Alguns gêneros, até então 

pertencentes à família Anisakidae, alocados na subfamília Raphidascaridinae, foram elevados 

ao nível de família, tendo sua nomenclatura modificada para Raphidascarididae Hartwich, 1954 

sensu Fagerholm, 1991. 

O ciclo biológico dos anisaquídeos é heteroxeno, dependendo assim da participação de 

hospedeiros intermediários, paratênicos (acumuladores de estáios larvares) e definitivos. 

Devido à complexidade de papeis exercidos pelos possíveis animais hospedeiros, diversas 

espécies de anisaquídeos ainda permanecem com ciclo biológico parcialmente desconhecido. 

O verme adulto vive no trato gastrointestinal do seu hospedeiro definitivo (diferentes espécies 

de mamíferos marinhos e algumas aves piscívoras). Os seus hospedeiros intermediários podem 

ser copépodes, cefalópodes e peixes, podendo os últimos participar também como hospedeiros 

paratênicos (ADAMS et al., 1997; TAVARES; LUQUE, 2006). O ser humano entra como um 

hospedeiro acidental sem saída neste ciclo, de modo que as larvas não completam seu 

desenvolvimento, apesar de penetrarem no trato digestório e invadirem os órgãos anexos em 

alguns casos, podendo provocar uma série de efeitos patológicos (SAAD; LUQUE, 2009). 

O ciclo de vida dos Raphidascaridideos se inicia quando os hospedeiros definitivos 

eliminam os ovos com o primeiro estágio larvar (L1). Estes ovos dos parasitos adultos saem 

por meio das das fezes. Os ovos contendo L1 evoluem para L2 que passa a ser de vida livre. A 

L2 é ingerida por crustáceos que são obrigatoriamente hospedeiros intermediários, que estão 

presentes na dieta de peixes teleósteos e cefalópodes. Dependendo do estágio larvar os 

invertebrados e peixes podem atuar como segundos hospedeiros intermediários ou de 

transporte.  Posteriormente, quando infectam os hospedeiros intermediários, as larvas atingem 

o terceiro estágio (L3) no trato gastrointestinal dos peixes. A larva (L4), dos parasitos 

juntamente com o peixe são ingeridos por seus hospedeiros definitivos, onde concluem seu 

ciclo, inclusive em alguns peixes teleósteos tornando-se adultos (ANDERSON, 2000; 

KOIE.,1993). 

Os anisaquídeos apresentam uma alta estabilidade em suas características estruturais e 

poucos caracteres morfológicos que auxiliam na taxonomia são, até o presente momento, 
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avaliados pela  morfologia do sistema excretor, número e distribuição de papilas caudais, que 

são aplicáveis apenas em adultos (ABOLLO; PASCUAL, 2002). Os diferentes gêneros de 

larvas de anisaquídeos são diferenciados pelo tamanho e formato do ventrículo (parte posterior 

do esôfago, correspondendo à porção glandular deste órgão), presença ou ausência de apêndice 

ventricular e presença ou ausência de ceco intestinal. Também se utiliza como caráter 

diagnóstico a posição do poro excretor e detalhes de estruturas cefálicas, sendo que estas 

necessitam de um maior conhecimento para observação (OLSON JR. et al., 1983). Quando as 

larvas apresentam dente larvar, são consideradas de terceiro estágio (LIKELY; BURT, 1989) 

As espécies deste gênero Hysterothylacium apresentam uma grande variação na 

morfologia da cauda, no sistema excretor, e na presença ou ausência de asas laterais (BRUCE, 

1990). Espécies desse gênero são facilmente confundidas com espécies de Contracaecum 

Railliet e Henry, 1912, principalmente nos estágios larvais, em função da morfologia do trato 

gastrintestinal, uma vez que ambos apresentam ceco intestinal e apêndice ventricular 

(DEARDORFF; OVERSTREET, 1980). Contudo, em Hysterothylacium o poro excretor está 

localizado na altura do anel nervoso e em Contracaecum o poro excretor se localiza próximo 

ao interlábio ventral (DEARDORFF; OVERSTREET, 1980, 1981). 

O parasitismo por larvas do gênero Hysterothylacium sp. pode causar alterações na 

saúde do hospedeiro, visto que a emigração das larvas pode afetar o coração e cérebro dos 

peixes, e quando presentes na musculatura o parasitismo podem prejudicar a natação, causar 

danos mecânicos consideráveis, e, portanto, levá-lo a morte, com importantes repercussões 

econômicas (BALBUENA, et al., 2000) 

Vicente e Pinto (1999) relataram a ocorrência do parasitismo por Raphidascaris sp. em 

diversos peixes marinhos. São parasitos que utilizam peixes teleósteos como hospedeiros 

intermediários, paratênicos ou definitivos (HARTWICH, 1974; SMITH, 1984a).  

 Segundo Smith (1984b) o gênero apresenta cinco espécies válidas, sendo R. acus Bloch, 

1779 (espécie-tipo) e R. biwakonensis Fujita, 1928 parasitos de peixes de água doce e R. 

chirocentri Yamaguti, 1935, R. lutijani Olsen, 1952 e R. vicentei Santos, 1970 parasitos de 

peixes marinhos.  

A forma da cauda é utilizada para a identificação dos gêneros mais comuns de 

Anisakidae no Brasil, sendo que para o gênero Raphidascaris sp. é afilada e com estriações 

transversais (REGO et al., 1983). 

Segundo estudos realizados por Pereira et al. (2000) as larvas de Pseudoterranova se 

apresentam levemente encistadas no tecido e possuem coloração “amarronzada” enquanto as 

larvas do gênero Anisakis são rosadas e mais fortemente encistadas na musculatura. Entretanto, 
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Bicudo et al., (2005) relata que estas características são muito subjetivas e podem variar 

conforme o tipo de processamento sofrido pelo pescado, modo de conservação (resfriamento, 

salga, defumação, etc) e mesmo o tempo de armazenamento.  

Segundo Lymbery e Cheah (2007) e Saad e Luque (2009), a presença de larvas na 

musculatura dos peixes é própria de algumas espécies de anisaquídeos, como Anisakis simplex 

e Pseudoterranova decipiens, de reconhecida importância zoonótica, mas a presença de outras 

espécies de larvas de anisaquídeos, na musculatura somática, pode ser consequência de 

migração post mortem ou durante o processo de congelamento. Em peixes provenientes do 

litoral do Estado do Rio de Janeiro, essas larvas foram observadas na musculatura do congro 

rosa (KNOFF et al., 2004; 2007), do linguado (Paralichthys isosceles) (FELIZARDO et. al., 

2009 a, b) e do pargo (Pagrus pagrus) (SAAD, LUQUE, 2009). 

Nos peixes os anisaquídeos estão associados a processos inflamatórios no pâncreas e no 

fígado (HAUCK; MAY, 1977), e a lesões hemorrágicas na região (BECK et al., 2008; 

NOGUERA et al., 2009). A larva é geralmente encontrada nas vísceras e são retiradas durante 

o processamento do pescado. Porém, algumas podem se alojar na musculatura, parte comestível 

do peixe, sendo a visualização a olho nu, por vezes, difícil (ABOLLO et al., 2001).  O pescado 

infectado com larva L3 de anisaquídeos, uma vez consumidos pelo homem de forma crua ou 

mal cozida, podem vir a causar a enfermidade humana denominada anisaquíase (quando 

ocasionada por espécies do gênero Anisakis) ou anisaquidose (quando provocada por qualquer 

membro da família Anisakidae) (KASSAI et al., 1988). 

 

3.4.3 Identificação morfológica dos anisaquídeos  

 
Três gêneros da família Anisakidae seguem representados de acordo a Figura 2, sendo: 

Anisakis sp. Contracaecum sp e Terranova sp. Os respectivos gêneros podem ser identificados 

morfologicamente de acordo os seguintes caracteres: Anisakis apresenta mucron em sua porção 

terminal, sendo ausentes o ceco intestinal e o apêndice ventricular (Figura 1 e 2); Contracaecum 

estão presentes o ceco intestinal e o apêndice ventricular (quase duas vezes mais longo que o 

ceco), e mucron ausente (Figura 4 e 5); Terranova apresenta ceco intestinal com duas vezes o 

comprimento do ventrículo e apêndice ventricular e mucron ausentes (Figura 5 e 6) 

(FELIZARDO et al., 2009b). 
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Figura 2. Desenhos de larvas de terceiro estágio de Anisakis sp., Contracaecum sp. e Terranova 
sp. (1) Região anterior de Anisakis sp.; (2) Região posterior de Anisakis sp; (3) Região anterior 
de Contracaecum sp.; (4) Região posterior de Contracaecum sp.; (5) Região anterior de 
Terranova sp.; (6) Região posterior de Terranova sp. Escala: 0,2mm (imagens 1-4); 0,1mm (5 
e 6). Fonte: Felizardo et al. (2009b). 

 

A taxonomia das espécies Anisakis se baseia nos exemplares adultos machos, uma vez 

que nas larvas e nas fêmeas os caracteres não são suficientes para a diferenciação (MATIUCCI; 

NASCETTI, 2006). Os caracteres morfológicos para a identificação das espécies de 

anisaquídeos incluem o comprimento e forma do ventrículo, comprimento e forma dos 

espículos masculinos e arranjos das papilas caudais (DAVEY, 1971). Entretanto, quando 

possível, a identificação da morfologia larvar é feita a partir comprimento do ventrículo, 

presença / ausência de espinho caudal ou mucron (BERLAND, 1961). 

Berland, (1961) classificou como Anisakis Tipo I (sensu Berland, 1961), e Anisakis tipo 

II (sensu Berland, 1961) baseando-se no comprimento do ventrículo e presença/ausência de 

mucron na cauda. E por meio de técnicas moleculares, foi possível identificar dois clados   

principais dentro do gênero. O primeiro clado inclui as espécies do complexo A. simplex (A. 

simplex s.s., A. pegreffii, A. simplex C), A. typica, A. ziphidarum e Anisakis sp; com ventrículo 

sempre mais longo do que largo e espículos finos, longos e frequentemente de tamanhos 
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diferentes. E o segundo clado inclui as espécies A. physeteris, A. brevispiculata e A. paggiae; 

ventrículo curto (< 0. 6 mm), e os espículos robustos, curtos (<0.4 mm) e de tamanho similar 

(MATTIUCCI et al., 2005; VALENTINI et al., 2006). 

 

 3.4.4 Anisaquidose 

 

São utilizados três termos para diferenciar as zoonoses causadas por nematóides da 

família Anisakidae. A denominação anisaquidose é comumente utilizada para infeções 

causadas por qualquer espécie da família Anisakidae, e pelo gênero Hysterothylacium. Esta 

designação contempla ainda a anisaquíase ou anisaquiose, infeção parasitária do tubo digestivo 

causada por larvas L3 do gênero Anisakis sp. Pseudoterranovose é o termo utilizado para 

zoonoses causadas por larvas do gênero Pseudoterranova (RAMOS, 2011; KASSAI et 

al.,1988; KLIMPEL; PALM, 2011).  

A infeção humana por Anisakis sp. foi descrita pela primeira vez por Van Thiel et al., 

(1960). Os autores observaram em 1955, na Holanda, um indivíduo com quadro clínico de 

intensa dor abdominal, apresentando lesão intestinal eosinofílica. O mesmo havia consumido 

arenques (“maatje”) parasitados com larvas vivas de anisaquídeos (AUDICANA et al., 2002; 

VAN THIEL, 1960; AUDICANA; KENNEDY, 2008). De 1955, quando a infecção humana 

foi descrita pela primeira vez, até 1968, 160 casos ocorreram nos Países Baixos (ACHA; 

SZYFRES, 2003).  

Esta zoonose é resultante da combinação da ação direta da larva durante a invasão dos 

tecidos e as interações entre o sistema imunológico do hospedeiro com as substâncias liberadas 

ou presentes no parasito. As larvas podem permanecer na cavidade do estômago ou na cavidade 

intestinal, sem que haja penetração nos tecidos, o que pode causar uma infecção assintomática 

ou branda, sendo descoberta quando o paciente expele a larva viva pela tosse, vômito ou fezes 

(ACHA; SZYFRES, 2003; UBEIRA et al., 2000).  

Quando a larva penetra o tecido, mudanças patológicas são geradas no trato 

gastrointestinal de humanos durante a infecção com A. simplex devido à ação traumática e 

irritativa causada pela passagem da larva e pela interação com o sistema imunológico 

(AUDICANA et al., 2000a). 

O parasitismo por larvas de Anisakis pode ser dividido em 3 tipos clínicos: gástrico, 

intestinal e ectópico ou extra-gastrointestinal (forma hepática, esplênica e/ou pulmonar). 

Grande parte dos casos (95%) correspondem à forma gástrica, dos 5% restantes a maioria é 

intestinal e raramente ocorre o subtipo ectópico (SHIMAMURA; MUWNWELLA  2016).  
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Na anisaquidose gástrica os sintomas podem se iniciar em apenas algumas horas após o 

consumo de peixe cru, e envolvem principalmente desconforto gástrico, náusea e vômitos 

(DASCHNER et al., 2005). Os sintomas de dor abdominal costumam ocorrer de horas a dias 

após o consumo de peixe com parasitos, sendo este intervalo de tempo variável necessário para 

a larva se aderir e penetrar na parede do estômago ou intestino. O diagnóstico é geralmente feito 

pela identificação do verme, que pode ser eliminado pelo paciente em quadros eméticos ou 

removido por endoscopia gástrica (ZANELLI., et al, 2017).  

A exposição ocupacional a larvas de anisaquídeos (principalmente Anisakis simplex) 

pode ser um problema para diversos trabalhadores. As manifestações do tipo alérgico podem 

ocorrer tanto após a ingestão de larvas vivas, como também pela exposição (não apenas oral) a 

antígenos somáticos encontrados também em larvas mortas. Os principais sintomas da 

exposição por contato, principalmente entre trabalhadores da pesca, se apresentam na forma de 

alergia, urticária, conjuntivite, dermatite e até quadro reumatológico após manifestações 

cutâneas (AUDICANA et al., 2000; NIEUWENHUIZEN et al., 2006). 

Desde o trabalho de Van Thiel et al., (1960), uma diversidade de casos humanos foi 

relatada. Atinge milhares de pessoas pelo mundo, principalmente no Japão, onde estima-se que 

ocorram 90% das infecções humanas, com uma média estimada de 2.500 pessoas anualmente 

diagnosticadas (CHAI et al 2005; EFSA, 2011). Dentre esses casos, 56 larvas de A. simplex, 

foram registradas em uma mulher, e através de exames anatomopatológico, foram observados 

ulcerações, foco hemorrágico na mucosa, e tumores difusos encontrados nas paredes intestinal 

e estomacal (ACHA; SZYFRES, 2003). 

Os fatores que influenciam a distribuição da anisaquidose pelo mundo estão 

relacionados aos limites geográficos e as populações em risco que se expandiram devido ao 

crescimento dos mercados internacionais, melhores sistemas de transporte, mudanças 

demográficas e de hábitos culinários (DORNY et al., 2009; MURRELL et al., 2007). Portanto, 

existe a tendência ao aumento da taxa de infecção por Anisakis no mundo.  

Contudo, há subestimação de casos devido às limitações e dificuldades de diagnóstico 

em diversas regiões. Os clínicos deveriam ser encorajados a realizar o diagnóstico sorológico 

empregando métodos apropriados, assim como realizar e relatar a identificação molecular do 

parasito recuperado para aumentar o conhecimento sobre a associação entre os diferentes 

anisaquídeos e seus efeitos patogênicos para humanos. Os médicos precisam estar atentos 

também ao histórico do paciente para investigar a provável fonte de infecção, normalmente 

envolvendo ingestão recente de pescado cru. Esses dados são muitas vezes inexistentes ou 
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incertos, mas são essenciais para melhor monitoramento e controle de parasitos transmitidos 

por alimentos utilizando ferramentas de avaliação de risco (GUARDONE, et al., 2018). 

Desowitz et al. (1985) descreveram um método para detectar IgE específica para A. 

simplex. Kasuya et al. (1990) confirmaram o potencial alergênico de A. simplex através do teste 

radioalergossorvente e eletroforese para anticorpos IgE e IgG, respectivamente, utilizando 

antígenos preparados a partir da raspagem da larva de terceiro estágio de Anisakis simplex em 

dois relatos clínicos onde esta espécie aparece relacionada como causadora de alergias 

associada ao consumo de peixe em pacientes com urticária. 

Na Europa, a incidência exata é difícil de se estabelecer, mas estudos estimam que seja 

inferior a 20 casos por país por ano (AFSSA, 2011). Um estudo recente estimou a incidência 

de anisaquidose na França, analisando dados de laboratórios de Parasitologia de hospitais 

universitários, relatando um total de 37 casos registrados nos anos de 2010-2014 (YERA, et al 

2018).   

Até o momento não há relato humano de pseudoterranovoses no Brasil, e poucos na 

Europa. Em contrapartida, ocorre de modo mais frequentemente nos Jãpão, Estados Unidos e 

no Canadá, onde P. decipiens é transmitido principalmente pelo bacalhau do Atlântico ou 

Pacífico, Halibute do Pacífico (Hippoglossus stenolepis) e cioba (Lutjanus campechanus) 

(AUDICANA; KENNEDY, 2008).  

Na Espanha, foram relatados um caso de anisaquíase gástrica, quatro casos de 

anisaquíase intestinal, dois de anisaquíase ectópica (larvas na cavidade abdominal associada a 

lesões intestinais), uma pseudoterranovosis gástrica, e um caso de anisaquíase intestinal aguda 

causada por uma L4 de A. simplex encontrada na submucosa do íleo de uma mulher, tendo como 

fonte de infecção a ingestão de Engraulis encrasicolus (Linnaeus, 1758), popularmente 

conhecido por biqueirão (ARENAL et al., 1991; CANUT et al., 1996; CLAVEL et al., 1993; 

LÓPEZ-VELEZ et al., 1992; LOUREDO et al., 1997; ROSALES et al., 1999). 

Estudos indicam que o número de casos humanos registrados na Itália vem aumentando 

constantemente. No entanto, a ocorrência exata de anisaquidose na população italiana pode ser 

subestimada, uma vez que os dados científicos estão dispersos e os relatórios hospitalares 

geralmente não são publicados (GRIGLIO, et al., 2012; GUARDONE., et al.,2018; 

MATTIUCCI et al., 2018). 

No Japão, foram relatados, mais de 11 mil casos gástricos, 567 casos intestinais, 45 

casos extra-intestinais e 355 casos de pseudoterranovoses em humanos (ISHIKURA, 

KIKUCHI; NAGASAWA, 1993). 



40 
 

Um raro registro de anisaquidose causada pelo gênero Hysterothylacium sp. foi 

realizado por Yagi et al. (1996), onde Hysterothylacium aduncum foi implicado como causador 

de sintomas gastrointestinais durante sua passagem no hospedeiro, sendo expelido ainda vivo 

nas fezes de um homem adulto no Japão. 

Em relação à ocorrência desta infecção nos Estados Unidos da América, a incidência 

estimada é de 10 casos por ano (EFSA, 2010). Contudo, a frequência exata de anisaquidose 

permanece desconhecida, uma vez que o correto diagnóstico depende de muitos fatores 

(GUARDONE, et al.,2018).  

No Chile essa zoonose também aparece descrita na literatura, sendo relatada como 

doença emergente neste país, através do consumo de ceviche (peixe marinado cru) (JOFRÉ; 

NEIRA; NOEMÍ, 2008; MERCADO et al., 1997). Dentre estas ocorrências, Torres et al. (2007) 

descreveram 15 casos de pseudoterranovose. 

Diversos estudos relatam a ocorrência de larvas de anisaquídeos parasitando peixes 

marinhos no Brasil (REGO; SANTOS, 1983; REGO et al., 1983; VICENTE et al., 1985; 

EIRAS; REGO, 1987; BARROS; AMATO, 1993; PARAGUASSU et al., 2007; KNOFF et al., 

2001, 2004). Luque e Poulin (2004) relataram a ocorrência de larvas de anisaquídeos em 44 

espécies de peixes marinhos do litoral do estado do Rio de Janeiro.  

Apesar dos muitos achados em peixes do litoral brasileiro, até o momento há apenas um 

caso de anisaquidose humana diagnosticada por endoscopia no Brasil (CRUZ et al., 2010). Um 

outro relato de Amato Neto et al. (2007) sobre possíveis casos de anisaquidose em 5 pessoas 

sintomáticas após consumo de peixe cru na Ilha do Bananal (Tocantins) foi contestado por Eiras 

et al. (2016), que apontam infecção por Gnathostoma spp. como causa mais provável. 

 

3.5 INSPEÇÃO DO PESCADO, MÉTODOS PREVENTIVOS E LEGISLAÇÃO 

 
O Decreto Nº 9.013, de 29 de março de 2017, dispõe sobre o Regulamento da Inspeção 

Industrial e Sanitária de produtos de origem animal, que disciplina a fiscalização e a inspeção 

industrial e sanitária de produtos de origem animal no Brasil. 

Segundo o regulamento (RIISPOA) o pescado pode ser fresco; resfriado; congelado. 

Entende-se por "fresco" o pescado dado ao consumo sem ter sofrido qualquer processo de 

conservação, a não ser a ação do gelo. Entende-se por "resfriado" o pescado devidamente 

acondicionado em gelo e mantido em temperatura entre -0,5 a 2ºC Entende-se por "congelado" 

o pescado tratado por processos adequados de congelamento, em temperatura não superior a  -

25ºC. Depois de submetido ao congelamento o pescado deve ser mantido em câmara frigorífica 
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a -15ºC. Uma vez descongelado não pode ser novamente recolhido a câmaras frigoríficas 

(BRASIL, 2017). 

Na avaliação dos atributos de frescor do pescado, devem ser  respeitadas as 

particularidades de cada espécie, sendo verificadas as seguintes características sensoriais para,  

superfície do corpo limpa, com relativo brilho metálico e reflexos multicores próprios da 

espécie, sem qualquer pigmentação estranha; olhos claros, vivos, brilhantes, luzentes, 

convexos, transparentes, ocupando toda a cavidade orbitária; brânquias ou guelras róseas ou 

vermelhas, úmidas e brilhantes com odor natural, próprio e suave; abdômen com forma normal, 

firme, não deixando impressão duradoura à pressão dos dedos; escamas brilhantes, bem 

aderentes à pele, e nadadeiras apresentando certa resistência aos movimentos provocados; carne 

firme, consistência elástica, da cor própria da espécie;  vísceras íntegras, perfeitamente 

diferenciadas, peritônio aderente à parede da cavidade celomática; ânus fechado; e odor próprio, 

característico da espécie (BRASIL, 2017) . 

Segundo recomendação do FDA (Food and Drug Administration) e do Ministério da 

Saúde do Brasil foram estabelecidos parâmetros para os produtos da pesca destinados ao 

consumo cru ou insuficientemente cozido (marinados ou parcialmente cozidos): 

armazenamento a pelo menos -20ºC durante 7 dias; ou no mínimo -35ºC durante 15 horas; ou 

ainda o arrefecimento a, pelo menos, -35ºC até atingir o estado sólido e o armazenamento 

posterior a um mínimo de -20ºC durante 24 horas (FDA, 2011).  

Atualmente vigora na União Europeia (UE) o Regulamento 853/2004 que estipula o 

congelamento a temperatura de -20°C, em todas as partes do pescado, por no mínimo 24 horas. 

A diferença entre os binômios tempo/temperatura dos regulamentos da UE e os dos Estados 

Unidos explica-se, parcialmente, pelo FDA considerar o tempo total de armazenamento 

enquanto a UE tem em conta o tempo durante o qual o produto deve ser submetido assim que a 

temperatura desejada é alcançada no seu centro (AFSSA, 2007; FDA, 2010). 

Da inspeção post mortem de pescado, fica imposto que pescado proveniente da fonte 

produtora não pode ser destinado à venda direta ao consumidor sem que haja prévia 

fiscalização, sob o ponto de vista industrial e sanitário. Os controles oficiais do pescado e dos 

seus produtos, no que for aplicável, abrangem, o que se segue: análises sensoriais; indicadores 

de frescor; controle de histamina, nas espécies formadoras; controle de biotoxinas ou de outras 

toxinas perigosas para saúde humana; e controle de parasitos (BRASIL, 2017). 

Considera-se impróprio para o consumo, o pescado de aspecto repugnante, mutilado, 

traumatizado ou deformado; que apresente coloração, cheiro ou sabor anormais; portador de 

lesões ou doenças microbianas que possam prejudicar a saúde do consumidor; que apresente 
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infestação muscular maciça por parasitos, que possa prejudicar ou não a saúde do consumidor; 

tratado por anti-sépticos ou conservadores não aprovados pelo Departamento de Inspeção de 

Produtos de Origem Animal (D.I.P.O.A).  Provenientes de água contaminadas ou poluídas; 

procedente de pesca realizada em desacordo com a legislação vigente ou recolhido já morto, 

salvo quando capturado em operações de pesca; em mau estado de conservação; quando não se 

enquadrar nos limites físicos e químicos fixados para o pescado fresco (BRASIL, 2017). 

Existem duas classificações para os estabelecimentos destinados ao recebimento e 

industrialização do pescado: “Entrepostos de pescado” e “fábricas de conservas de pescado”. 

Entende- se por entrepostos de pescado dependências e instalações adequadas ao recebimento, 

manipulação, frigorificação, distribuição e comércio do pescado, podendo ter anexas as 

dependências para industrialização e, nesse caso, satisfazendo às exigências fixadas para as 

fábricas de conservas de pescado, dispondo de equipamento para aproveitamento integral, de 

subprodutos não comestíveis,  dispor de câmaras frigoríficas, para estocagem de pescado em 

temperatura de -15º a -25ºC, dispor de dependências para inspeção sanitária, recebimento, 

manipulação, classificação e distribuição do pescado, dispor de veículos apropriados e 

isotérmicos e quando for o caso, dispor de dependências apropriadas para industrialização. 

Entende-se por "fábrica de conservas de pescado" o estabelecimento dotado de dependências, 

instalações e equipamentos adequados ao recebimento e industrialização do pescado por 

qualquer forma, com aproveitamento integral de subprodutos não comestíveis. 

Apesar da elevada importância nutricional, o pescado é o alimento de origem animal 

com maior probabilidade de deterioração, principalmente por apresentar pH próximo a 

neutralidade, elevada atividade de água nos tecidos, alto teor de nutrientes facilmente utilizáveis 

pelos microrganismos, acentuado teor de fosfolipídios e rápida ação destrutiva das enzimas 

presentes nos tecidos e nas vísceras do peixe (FRANCO; LANDGRAF, 1996 ; GASPAR et al., 

1997; LEITÃO et al., 1997). 

Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, (MAPA) existem 

várias provas físico químicas para avaliar o frescor e a qualidade do pescado resfriado, dentre 

elas, a mensuração da temperatura, a determinação de pH, amônia, gás sulfídrico, bases voláteis 

totais (BVT), bases voláteis terciárias e histamina (BRASIL, 2017). 

Após a captura o pescado deteriora gradualmente, devido a fatores endógenos e 

exógenos, entre esses, os microrganismos que penetram na musculatura através das brânquias, 

pele e cavidade abdominal (BARROS et al., 2003; BERTULLO, 1975; SCHERER et al., 2004). 

O pescado pode albergar agentes microbianos, ser contaminado ou ter multiplicada a sua 

microbiota inicial em qualquer um dos segmentos da cadeia produtiva. Por isso, a legislação 
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sanitária impõe limites à presença de microrganismos, patogênicos ou deterioradores, para 

garantir a segurança alimentar e a qualidade desse tipo de alimento (BRASIL, 1997) 

Os peixes podem ser adquiridos em diferentes formas de comercialização, 

especializados ou não, como peixarias, supermercados e feiras livres. Essas últimas, apesar de 

tradicionais, são o tipo de varejo com maior fragilidade no que diz respeito à conservação desse 

alimento, uma vez que não possuem equipamentos que assegurem a refrigeração e a 

manipulação ideais, enquanto exposto à venda (SILVA et al., 2008). 

A inspeção do pescado deve se iniciar nos cais de desembarque, no momento que os 

barcos pesqueiros fazem o descarregamento. O desembarque do pescado e sua destinação têm 

de ser avaliados pelos profissionais da inspeção, a fim de assegurar as boas condições higiênico-

sanitárias dos peixes capturados (FARIAS; FREITAS, 2008). O pescado fresco transportado 

em terra deve ser depositado e transportado a temperaturas entre 0°C a 4°C (FDA, 2011). 

Outro fator relevante é a realização de múltiplas funções pelos atendentes das peixarias, 

como manipular o peixe e dinheiro ao mesmo tempo. Segundo Dias et al. (2012) o despreparo 

dos manipuladores de alimentos realizando múltiplas tarefas tem sido uma das principais causas 

de contaminação por microorganismos. 

Diante disso, outros aspectos devem ser observados e controlados para que os 

manipuladores não constituam uma fonte de contaminação para os alimentos, entre eles o 

acompanhamento e o bom estado de saúde do trabalhador, seu grau de instrução, seus hábitos 

de higiene pessoal e a utilização de procedimentos operacionais padronizados e de boas práticas 

de fabricação (COSTA et al., 2013). 

A vida útil do pescado é determinada pela intensidade da ação enzimática e pela 

quantidade de microrganismos presentes na carne. Portanto, é importante aplicar as boas 

práticas de manipulação e fabricação, da manutenção de baixas temperaturas logo após a 

captura ou despesca, bem como evitar as flutuações da temperatura de estocagem e atentar para 

a temperatura em que o produto é mantido no varejo, bem como no transporte pelo consumidor 

(BEATO, 2002). 

 

3.5.1 Prevenção das zoonoses transmitidas por helmintos de pescado 

 

Nas últimas décadas, nas cidades brasileiras, tem-se observado uma mudança no perfil 

alimentar da população, pois o hábito de consumir pratos orientais, como sushi e sashimi tem 

se tornado cada vez mais frequente. O aumento do consumo destes produtos in natura pela 

população tem gerado preocupações tanto com relação à qualidade inicial da matéria prima 
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como nas etapas de preparo, necessitando de uma atenção especial das autoridades sanitárias 

para garantir a qualidade do produto final (GERMANO; GERMANO, 2001). É sabido que na 

alimentação humana o pescado constitui uma importante fonte de proteína de alto valor 

nutricional. Entretanto os peixes assim como outros animais, podem ser acometidos por 

parasitos que apresentam potencial zoonótico, colocando em risco, a saúde do consumidor 

(GERMANO et al., 2001).  

A confecção do pescado envolve, em alguns casos, processos como a salga, a cura, a 

fumagem a frio ou a adição de especiarias e substâncias ácidas (marinada), os quais, não 

asseguram a morte de todas as larvas de Anisakis presentes no peixe (AUDICANA; 

KENNEDY, 2008). 

Portanto, algumas medidas importantes que visam reduzir o risco à saúde do consumidor 

incluem os processos de salga e salmoura, que podem reduzir o risco parasitológico, mas não 

eliminam e não minimizam o problema a níveis de segurança aceitáveis (FDA, 2011). Os 

resultados obtidos em diversos estudos são divergentes quanto ao tempo e à concentração de 

sal necessários para matar as formas parasitárias.  

Em relação à utilização de salmoura, Karl e Leineman (1989) necessitaram de 21 dias 

para matar todas as larvas de anisaquídeos presentes em arenques (Clupea harengus), entretanto 

Grabda (1991) observou que 10 dias foram suficientes para obter o mesmo resultado na mesma 

espécie de peixe. Em estudo realizado com T. lepturus, São Clemente et al. (1995) relatam a 

sobrevivência de larvas de anisaquídeos submetidos à salmoura e cocção. Em relação ao efeito 

da salmoura a 20° Bé (Baumé) na sobrevivência das larvas demonstrou-se que, ao final de 72 

h de exposição, todas encontravam-se mortas. Nos peixes submetidos à cocção a temperatura 

de 100 °C, algumas larvas permaneceram vivas ao final de 30 minutos e todas morreram ao 

final de 60 min. Estes resultados encontrados por São Clemente et al. (1995) indicam que o 

melhor método para matar larvas de anisaquídeos em peixe - espada é a cocção. 

Alguns autores salientam que o processo de conservação em solução concentrada de sal 

pode se tornar mais eficiente se alcançar todas as partes do pescado. Além disso, preconiza-se 

a imediata evisceração do pescado após a captura para evitar que as larvas de Anisakis migrem 

do intestino para musculatura do hospedeiro (ACHA; SZYFRES, 2003; KNOFF et al., 2007a; 

SMITH; WOOTTEN, 1975), no entanto não é recomendável o descarte das vísceras no mar, 

pois isso contribuiria para a transmissão a outros hospedeiros. 

Recomenda-se que seja realizada a inspeção visual dos peixes, com descarte de 

espécimes muito parasitados. Na indústria, essa análise pode incluir a utilização da mesa de 

inspeção, candling table (mesa que emite feixes de luz para uma visualização mais detalhada 
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dos filés de pescado, identificando a possível presença de parasitos) para análise de amostragem 

do produto filetado. Além disso, conforme sugerido por Figueiredo Junior et al., (2013), a 

população sensibilizada deve evitar consumir o pescado cru ou pouco processado, evitar o peixe 

pequeno e inteiro, além daqueles em que se tiverem dificuldades de reconhecimento de sua 

origem. Bem como é recomendado educação em saúde para a população, estimulando o hábito 

do consumo de pescados previamente congelados ou cozidos (KNOFF., et al 2007a). 

Salientando que a maioria das espécies de anisaquídeos que são perigosos ao homem morrem 

quando expostas a temperaturas de -20°C por 24 horas ou 60 °C por 1 minuto. E como algumas 

espécies são mais resistentes, recomenda-se o cozimento dos peixes a 70 °C ou seu 

congelamento a -20 °C por 72 horas para se obter uma margem de segurança (AUDICANA; 

KENNEDY, 2008) 

Segundo CABRERA et al. (2003) o cozimento a 70ºC por 7 minutos e a 60ºC por 10 

minutos seriam suficientes para matar larvas de Pseudoterranova sp. presentes em filés de peixe 

com 3 cm de espessura. Contudo, outros estudos já relataram que a temperatura de cocção 

utilizada deve ser de 70 ºC por um período mínimo de 1 minuto, para garantir a total inativação 

dos estágios larvais de trematódeos, cestoides e nematoides, como os anisaquídeos (ACHA; 

SZYFRES, 2003). 

Alguns fatores como, tempo de armazenamento, temperatura de refrigeração, 

manipulação e preparação inadequadas podem favorecer as alterações bioquímicas, autolíticas 

ou promovidas pelo desenvolvimento de microrganismos. Estes fatores podem estar presentes 

desde a obtenção do pescado, passando pelo ponto de venda, até chegar ao consumidor, 

tornando-se risco para a saúde do mesmo, principalmente quando consumido cru (SILVA et 

al., 2008). 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1. OBTENÇÃO DOS EXEMPLARES DE PEIXES E NECROPSIA 

 

 Entre junho de 2017 e fevereiro de 2018, foram adquiridos em entrepostos comerciais 

nos municípios de Niterói (22 ° 53'00”S, 43 ° 06” 13 ”W) e Cabo Frio (22 ° 52'46” S, 42 ° 01 

”07 ”W), estado do Rio de Janeiro, Brasil. 60 espécimes de T. lepturus  medindo  74 -142 (95,5) 

cm e pesando  0,4-3,0 (0,65 kg) com aspecto de frescor adequado para consumo humano. Os 

peixes examinados foram provenientes da costa do litoral do estado do Rio de Janeiro. Os 

espécimes foram transportados em recipientes isotérmicos com gelo até o Laboratório de 

Inspeção e Tecnologia de Pescado da Faculdade de Veterinária da Universidade Federal 

Fluminense, onde foram realizadas as necropsias. Os hospedeiros foram identificados de acordo 

com FIGUEIREDO e MENEZES (2000). 

   Logo após a chegada ao laboratório, foram realizadas as medições de comprimento total 

e padrão, massa corporal (g), sexagem (observação das gônadas), estes dados foram registrados 

em fichas de necropsia individuais (APÊNDICE 1). A evisceração foi realizada por corte 

longitudinal ventral, da cloaca à região cefálica (Figura 3) 

 A superfície das vísceras e o mesentério foram examinados macroscopicamente. Os 

órgãos foram colocados separadamente (rim, fígado, estomago, intestino, ceco intestinal e 

gônadas) em uma placa de Petri, contendo soro fisiológico 0,65%. O conteúdo de cada órgão 

foi passado através de uma peneira com 150 micrômeros de malha. Todos os órgãos e seus 

conteúdos foram examinados sob microscópio estereoscópio, com auxílio de pincéis finos, e 

pinças para a coleta de todos os helmintos adultos e larvas encontradas nas serosas, encistadas 

ou não nos órgãos, conforme descrito por Knoff e Gomes (2012). 

 Para a pesquisa do parasitismo na musculatura, foram feitos cortes longitudinais, em 

ambos os lados, partindo da inserção da cauda em direção à cabeça até o opérculo, obtendo-se 

assim os filés, para facilitar a visualização dos parasitos. Todos os resultados foram 

imediatamente registrados nas fichas de necropsias.  
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Figura 3.  Necropsia de T. lepturus. (A) Exemplar de T.lepturus. (B) Corte longitudinal ventral, 

da cloaca à região cefálica para procura dos parasitos e divisão separada dos órgãos. (C) 

Cavidade abdominal. (D) disposição dos órgãos em placas de Petri contendo soro fisiológico 

0,85%. Fonte: autor/2018  

 

4.2 COLETA, PREPARAÇÃO E FIXAÇÃO DOS PARASITOS. 

 

Os helmintos foram identificados morfologicamente e taxonomicamente ao 

microscópio estereoscópio e microscópio óptico com ocular micrométrica (Primo Star, Zeiss e 

Olympus BX-41). Os parasitos recuperados foram transferidos para placas de Petri, contendo 

solução salina a 0,65%. Para a limpeza dos parasitos foram utilizados pincéis e estiletes. Os 

exemplares foram transferidos para tubos Eppendorf® contendo etanol 70° GL com glicerina a 

5%, onde foram conservados, e acondicionados em frascos (KNOFF; GOMES, 2012). 

A B 

D C C D 
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Os digenéticos foram fixados a frio em AFA e submetidos ao processo de coloração. As 

montagens dos helmintos passaram pela metodologia descrita por Knoff e Gomes (2012) com 

uma sequência de coloração de helmintos pelo Carmin de Semichon e Hematoxilina de Delafiel, 

clarificados com creosoto de Faia e posteriormente montados em lâminas e lamínulas 

permanentes com Bálsamo de Canadá. Esse processo consiste corar em excesso para depois 

remover o corante com o diferenciador, é um processo rápido e controlável, pois permite a 

remoção do corante em excesso nos helmintos.  

Os espécimes do Filo Nematoda (larvas e adultos) foram coletados, limpos com água 

destilada em placa de Petri e fixados em AFA (Álcool 70% - formalina– ácido acético) frio por 

24 horas. Para as larvas recuperadas ainda vivas, o fixador foi pré-aquecido a uma temperatura 

de aproximadamente 60º C para promover a distensão dos exemplares durante o processo de 

fixação. Os helmintos permaneceram no mínimo por 24 horas no fixador, e em seguida, foram 

clarificados em Lactofenol de Amann (ácido lático, ácido fênico, glicerina e água destilada) e 

dispostos entre lâmina e lamínula para visualização de caracteres morfológicos e identificação 

taxonômica em microscopia de campo claro (KNOFF; GOMES, 2012).  

Para os espécimes recuperados de trematódeos digenéticos e Raphidascaris sp. 

recuperados, as medidas foram obtidas em milímetros (mm) com as médias apresentadas entre 

parênteses. Estas foram feitas a partir da observação dos espécimes preparados e montados. 

Espécimes representativos dos helmintos serão depositados na Coleção Helmintológica do 

Instituto Oswaldo Cruz (CHIOC), Rio de Janeiro, Brasil, posteriormente. 

 

4.3 IDENTIFICAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO TAXONÔMICA 

 

A classificação dos helmintos foi realizada segundo Gibson et al. (2002), e Nasir; Diaz 

(1971) para os espécimes de trematódeos digenéticos. A identificação taxonômica dos 

nematoides foi realizada segundo Felizardo et al. (2009 a, b), Knoff et al. (2012), Fonseca et al. 

(2016) para Nematoda. 
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4.4 ANÁLISE DOS INDÍCES PARASITÁRIOS 

 

 Os índices parasitários foram calculados segundo Bush et al. (1997) para informar a 

prevalência (P%), intensidade (I) abundância (A) abundância média e foram informados a 

amplitude da variação da infecção parasitária (AI). 

Para calcular a possível correlação entre comprimento total do hospedeiro e peso com 

intensidade da carga parasitária, foi utilizado o coeficiente de correlação de Pearson (r) ³ (ZAR, 

1996). 
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5 RESULTADOS 

  

 Dos 60 espécimes analisados, 52 (86,6%) apresentaram formas evolutivas de parasitos 

pertencentes ao grupo dos helmintos (nematoides, trematódeos digenéticos, cestoides e 

acantocéfalos).  Sendo recuperados um total de 1.337 parasitos. Com relação aos parasitos 

encontrados, o grupo mais prevalente foi de trematódeos digenéticos do gênero Lecithochiurum 

monticellii (Figuras 4, 5 e 6), sendo encontrado em 43 peixes examinados (71,60%), seguidos 

por Hystherothylacium sp. (Figuras 7 e 8) em 36 (60,00%). Estes resultados podem ser 

visualizados de forma completa na Tabela 1, associados aos valores de intensidade (I), 

abundância média (A) e amplitude da variação da infecção parasitária (AI). 

  

 

Tabela 1. Índices parasitários de prevalência (P), intensidade (I), abundância média (A), 

amplitude da variação da infecção parasitária (AI) e sítio de infecção de parasitos recuperados 

de Trichiurus lepturus do litoral estado do Rio de Janeiro, Brasil, no período junho de 2017 e 

fevereiro de 2018. 

 

      

Parasito P (%) I A AI Sitio de Infecção 

Lecithochirium monticelli          43 (71,6) 21, 26 15, 48 (1-125)      E, I, CA 
Hysterothilacium sp.              36 (60,0)            8,58               5,15       (1-54)        G, CA, I, Cel, F, E, R 
H.  fortalezae                          8 (13,3)               3,37              0,45       (1-10)       Cel, E, CA 
Raphidascaris sp.                    4 (6,6)                 3,5               0,23       (1-7)         E, I, CA, I 

Metacestoides 4 (6,6)               16,6              0,83       (1-41)       Cel, E,CA 

Pseudoterranova sp.                3 (5)                  2,6               0,13        (1-5)        I, Cel, E 

Acantochephala   1 (1,6)                  1                 0,01            -                     I 

*G (Gônada), CA (Cavidade abdominal), I (Intestino), CeI (Ceco Intestinal), E (Estômago), F (Fígado), R (Rim) 

 

 Dentre os principais sítios de infecção, o estômago foi o mais parasitado (68,3%), em 

seguida a região da cavidade abdominal (48,3%), seguidos por: intestino (40,0%), ceco 

intestinal (25,0%), gônadas (5,0%), rim (3,33%), fígado (1,6%). Gráfico 1 ilustra os achados 

por sítio de infecção. 
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Gráfico 1. Distribuição dos parasitos recuperados de Trichiurus lepturus comercializados no 

litoral do estado do Rio de Janeiro, Brasil, no período junho de 2017 e fevereiro de 2018, 

conforme sítio de infecção. C. abdominal= cavidade abdominal; C. intestinal= ceco intestinal. 

 

 A intensidade da carga parasitária total apresentou correlação positiva com o 

comprimento e peso de T. lepturus (r = 0,17 e r = 0,29). 

 

5.1. Taxonomia dos parasitos de Trichiurus lepturus comercializados na costa do litoral do Rio 

de Janeiro  

 

5.2.1 Trematódeos digenéticos 

 

Família Hemiuridae Looss, 1899 

Subfamília Lecithochiriinae Lühe, 1901 

Gênero Lecithochirium Lühe, 1901 

Lecithochirium monticellii (Linton, 1898) Skrjabin and Guschankaja, 1955 

(Figuras 4 A-B, 5-A-B, 6 A-B ) 

As características morfológicas foram observadas em 40 espécimes adultos montados entre 

lâmina e lamínula. Corpo tegumento alongado, subcilíndrico e liso. Lóbulo pré-oral presente. 
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Ecsoma bem desenvolvido, retraído em alguns espécimes. Ventosa oral subglobular, 

subterminal. Sulco ventrocervical presente, paredes espessadas. Faringe subglobular, menor 

que a ventosa oral, parcialmente sobreposta a ventosa oral. Ventosa ventral subglobular, 

desenvolvida, maior do que a ventosa oral, pré equatorial. Dois testiculos, arredondados, lisos, 

ligeiramente diagonais, posteriores e próximos a ventosa oral, pré- ovariano, intercecais, em 

campos largamente coincidentes, em espécimes maiores em zonas distantes, em menores a 

porção posterior do testículo anterior coincide com a porção anterior do testículo posterior, com 

margens frequentemente obscurecidas por alças uterinas. Ductos eferentes unindo-se ao ducto 

deferente próximo à margem média da ventosa oral. Vasos deferentes, ducto pequeno, unindo 

a vesícula seminal. Vesícula seminal tripartida, parcialmente sobreposta anterior a margem da 

ventosa oral, com parede espessa, porção posterior maior, porção anterior menor, unindo-se ao 

ducto ejaculatório. Ducto ejaculatório, pequeno, ligeiramente sinuoso, às vezes globular em sua 

porção proximal, mediano ou mesmo distal, parecendo uma vesícula ejaculatória, rodeada por 

numerosas células prostáticas, formando uma parte prostática bem desenvolvida. O ducto 

ejaculatório unindo-se a bolsa do cirro e encontrando-se com a vestisula ejaculátoria. Bolsa do 

cirro 'tipo germiductos', oval, bem desenvolvido, de paredes grossas, vesícula ejaculatória bem 

desenvolvida (às vezes descrita como prostática vesícula), e um longo duto hermafrodita, 

muscular, protuberável, que se abre em um poro genital. Poro genital mediando, ligeiramente 

posterior ao nível da farínge. Ovário arredondado, liso, pós-testicular, intercecal, no meio do 

corpo ou mais posteriormente, parcialmente distante do testículo posterior, no mesmo campo 

dos testículos, mas em zonas separadas, margens muitas vezes obscurecidas por alças uterinas. 

Útero descendo para o espaço pós vitelino, atingindo o ecsoma e preenchendo a maior parte do 

corpo anteriormente, penetrando ventralmente na bolsa do cirro, unindo-se  ao ducto masculino 

ligeiramente anterior à vesícula ejaculatória. Vitelária emparelhada, sobrepondo-se a porção 

posterior do ovário, uma tri- e outra quadrilobada com lobulos um pouco mais longos que 

largos. Ovos pequenos e numerosos. Poro excretor, terminal, ducto excretor bifurcando-se 

posteriormente a ventosa oral, unindo-se dorsalmente a ventosa oral. 

Medidas: 

De 10 espécimes maiores: Corpo, 2,02-4,02 (2,84) de comprimento por 0,27-0,52 (0,40) de 

largura ao nível da ventosa oral. Ecsoma, 0,15-1,52 (0,58) de comprimento por 0,22-0,42 (0,28) 

de largura. Ventosa oral 0,06-0,14 (0,10) de diâmetro. Ventosa ventral 0,21-0,41 (0,23) de 

diâmetro. Proporção das ventosas 1: 1,95-2,41. Testículo anterior 0,05-0,20 (0,12) de 
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comprimento por 0,05-0,19 (0,09) de largura. Testículo posterior 0,06-0,21 (0,14) de 

comprimento por 0,06 0,17 (0,11) de largura. Bolsa do cirro, 0,05-0,10 (0,07) de comprimento. 

Vesícula seminal, 0,11-0,34 (0,22) de comprimento. Ovário, 0,05-0,22 (0,11) de comprimento 

por 0,06-0,20 (0,13) de largura. Distância do testículo posterior ao ovário medindo próximo a  

1/5 a 1 do comprimento do corpo. Ovos 22,5-27,5 (24,2 µm) de comprimento por 10-12,5 (10,6 

µm) de largura.  

De 10 espécimes menores: Corpo, 1,02-1,90 (1,40) de comprimento por 0,22-0,50 (0,35) de 

largura ao nível do ventosa oral. Ecsoma, retraído 0,17-0,50 (0,25) de comprimento por 0,12-

0,22 (0,17) de largura. Ventosa oral 0.07-0.13 (0.10) de diâmetro. Ventosa ventral 0,15-0,31 

(0,26) de diâmetro. Proporção das ventosas 1: 1,73-2,10. Testículo anterior 0,05-0,13 (0,08) de 

comprimento por 0,05-0,11 (0,09) de largura. Testículo posterior 0,06-0,15 (0,08) de 

comprimento por 0,06-0,13 (0,08) de largura. Bolsa do cirro, 0,02-0,10 (0,06) de comprimento. 

Vesícula seminal, 0.05-0.17 (0.10) de comprimento. Ovário, 0,05-0,13 (0,07) de comprimento 

por 0,06-0,15 (0,10) de largura. Distância do testículo posterior ao ovário 1/15 do comprimento 

do corpo. Ovos 15-27,5 (18,2 µm) de comprimento por 10-12,5 (10,2 µm) de largura. 

Material depositado: CHIOC n. 40008a- c, 40009a- d, 40010a, b, 40011, 40012, 40013a, b, 

40014a- f, 40015. 

Material examinado: L. manteri de T. lepturus (CHIOC 30557, 33452); L. microstomum (de T. 

lepturus CHIOC 32245, Oligoplites palometa CHIOC 33616, Caranx latus CHIOC 34316, 

Micropogonias furnieri CHIOC 34014, Paralonchurus brasiliensis CHIOC 36208, Cynocion 

guatucupa CHIOC 36355); L. monticelli (in Trachurus lathami CHIOC 32121, 32122), L. 

perfidum (de Scomber colias CHIOC 30745); L. texanum (de Selene vomer CHIOC 31070). 
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Figura 4 – Lecithochirium monticellii de Trichiurus lepturus (A) Observa-se vo = ventosa oral; 

ac = acetábulo; v = vitelária t = testículos; Coloração: Carmin; barra = 0,4mm. (B) Porção 

anterior onde observa-se bc = bolsa do cirro; Escala da barra = 0,2mm. 
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Figura 5 - Lecithochirium monticellii de Trichiurus lepturus: (A) Verme inteiro de um dos 

espécimes maiores, vista ventro-lateral. (B) Verme inteiro de um dos espécimes menores, vista 

ventro-lateral. Escalas das barras: A = 1 mm e B = 0,5 mm 

 

 



56 
 

 

 

 

Figura 6-  Lecithochirium monticellii de Trichiurus lepturus, detalhe da genitália terminal 

mostrou vesícula seminal (sv), ducto ejaculatório (ed), pars prostatica (pp), vesícula ejaculatória 

(ev), saco sinusal (ss), ducto hermafrodítico (hd), metraterm (m), faringe (ph), ventosa oral (os) 

e ventosa ventral (vs). (A) vesícula seminal completamente preenchida com sêmen. (B) vesícula 

seminal não completamente preenchido com sêmen e ducto ejaculatório inchados em sua 

porção mediana e distal. Escala da barra= 0,4 mm. 
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5.1.2 Nematoda 

 

Família: Raphidascarididae Railliet & Henry, 1912 

Gênero: Hysterothylacium Ward & Margath, 1917 

Hysterothylacium sp. 

(Figura 7 e 8) 

 

Descrição baseada em espécimes em terceiro estágio (L3) clarificados e montados entre lamina 

e lamínula. Corpo cilíndrico presença de lábios e ausência de asas laterais. Apresenta dente 

larval próximo da abertura oral. Poro excretor ventral, localizado na região do anel nervoso. 

Anel nervoso localizado na porção anterior do esôfago. Esôfago muscular longitudinal. 

Ventrículo esférico. Ceco intestinal curto 3 vezes do comprimento do ventrículo. Presença de 

espinho na porção terminal da cauda.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7- Porção anterior de L3 de Hysterothylacium sp., Escala da barra = 0,2mm. 

 

 

http://marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=731849
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Figura 8 - Porção posterior de L3 de Hysterothylacium sp.,; Escala da barra = 0,2 mm. 
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Família: Raphidascarididae Railliet & Henry, 1912 

Gênero: Hysterothylacium Ward & Margath, 1917 

Hysterothylacium fortalezae 

 

Descrição baseada em espécimes de terceiro estágio larval (L3) apresentando lábio dorsal, dois 

com um conjunto de papilas, poro excretor proximo ao anel nervoso localizado no primeiro 

terço do esôfago o ventrículo esferico, o esôfago maior que o apêndice ventricular; ceco 

intestinal presente. Cauda com um tufo de seis a oito estruturas espinhosas. 

 

 

Família Anisakidae Railliet & Henry, 1912 

Gênero: Pseudoterranova Mozgovoi, 1951 

Pseudoterranova sp. 

 

Descrição baseada em espécimes de terceiro estágio larval (L3) apresentando lábio dorsal com 

duas papilas duplas, dois lábios ventrolaterais, um pequeno dente entre os lábios ventrolaterais, 

poro excretor na base dos lábios ventrolaterais. Longo ventrículo e ausência de apêndice 

ventricular e ceco intestinal. Cauda com tufo espinhoso na porção terminal.  

 

 

Família: Raphidascarididae Railliet & Henry, 1912 

Gênero: Raphidascaris Railliet & Henry, 1915  

Raphidascaris sp 

 

Descrição baseada em espécimes larvais (L3) apresentando estriações transversais e cuticulares 

ao longo do corpo. Ausência de lábios e asas laterais. Dente larvar próximo da abertura oral. 

Póro excretor posterior ao anel nervoso. Ventrículo apêndice ventricular curtos. Região 

posterior caudal com estriações transversais bem marcadas na porção terminal. Morfometria 

das Larvas (baseada em 3 espécimes):  corpo com 9,30- 7,4 (8,43) de comprimento, 0,33- 0,26 

(0,30) de largura. Esôfago com 1,24- 1,06 (1,16) de comprimento. Ventrículo com 0,16- 0,1 

(0,12) de comprimento, 0,10- 0,06 (0,07) de largura.  

 

http://marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=731849
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Descrição baseada em 3 especimes adultos apresentando o corpo com cutícula lisa. Lábios bem 

desenvolvidos e dois lábios subventrais. Esôfago curto. Ventrículo e apêndice ventricular curto. 

Póro excretor posterior ao anel nervoso. Porção posterior em ambos os sexos coniforme e 

pontuda. Os machos apresentavam asa lateral. A fêmea é maior que os machos. Morfometria 

dos machos (baseada em 2 espécimes): Corpo com de comprimento 5,24 – 5,32 (5,280 de 

comprimento 0,248- 0,272 (0,52) de largura. Ventrículo 0,056- 0,060 (0,086) de comprimento, 

0,124 – 0,160 (0,204) de largura, apêndice ventricular 0,384 – 0,212 (0,298) de comprimento. 

Espículas, medindo 0,186- 0,236 (0,211) de comprimento. Papila pós-anal 7-8 pares presentes.  

Morfometria da fêmea (baseada em 1 espécime): Corpo com de 6,4 comprimento, 0,36 de 

largura. Esôfago de 0,84 comprimento situado na altura do ventrículo. Ventrículo com 0,092 

de comprimento e 0,16 de largura. Apêndice ventricular com 0,392 de comprimento. Vulva 

com 0,110 de comprimento situada próxima da parte posterior do esôfago. Útero com ovos. 

 

5.1.3 Acantochephala e metacestóides  

 

Foram encontrados um exemplar de Acantocephala, e 4 metacestóides que foram registrados 

porém não identificados taxonomicamente. 
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6 DISCUSSÃO 

  

 Este é o primeiro resgistro de Lecithochirium monticelii parasitando T. lepturus no 

Brasil. 

 A morfologia e morfometria da L. monticellii no presente estudo estão de acordo com 

os spécimens descritos por Linton (1940), Skrjabin e Guchankaja (1955), Nasir e Diaz (1971) 

e Fernandes et al. (1985). 

 Os espécimes coletados foram identicados taxonomicamente como L. monticellii de 

acordo com Gibson e Bray (2002) Nazir e Diaz (1971) que fizeram uma redescrição da espécie 

parasitando pela primeira vez em T. lepturus na Venezuela.  No Brasil, Fernandes et al (1935) 

identificaram a espécie pela primeira vez parasitando o estômago de Trachurus lathami.  No 

presente estudo dentre os 60 exemplares de T. lepturus analisados, 43 (P = 71.6) estavam 

parasitados no estômago e intestino pelo trematódeo digenético com uma prevalência superior 

ao que foi relatado por Fernandes et al, (1985) que coletaram esta espécie em apenas dois peixes 

dos três estudados.  

 A espécie Lechithochirium monticellii foi descrita por Linton (1898) como Distomum 

monticellii de Remora remora em Woods Hole, Massachusetts, EUA. Mais tarde (Lühe, 1901) 

criou o gênero Lechithochirium. Skrjabin e Guchankaja (1955) revisaram como espécies 

existentes de Lecithochirium e listaram como sinônimos as espécies D. monticellii, Hemiurus 

monticelllii (Linton, 1898) Looss, 1899 e Sterrhurus monticellii (Linton, 1898) Linton, 1910 . 

Como já havia sido sugerido por Crowcroft (1945), e fizeram considerações novas para L. 

monticellii 

  De acordo com Nazir e Diaz (1971) e Bray (1991) Lecithochrium é um gênero muito 

amplo, pois apresenta mais de 100 espécies do gênero, onde algumas destas espécies são muito 

próximas morfologicamente e morfometricamente, inclusive com algumas especiés tendo sido 

sinonimizadas. Vale ressaltar que Chandler (1935) quando descreveu L. microstomum de T. 

lepturus in Galveston Bay, Texas, USA, chamou atenção que a espécie D. monticellli poderia 

pertencer a uma espécie de Lecithochirium e que inclusive poderia ser esta mesma que ele havia 

descrito: “…embora algumas das formas referidas por Linton (1898, 1901, 1905) para 

Distomum monticelli possam ser espécies de Lecithochirium e podem até ser idênticas à forma 

aqui descrita. …”. Além disto todas as seis espécies de Lecithochirium registradas parasitando 

peixes teleósteos marinhos no Brasil, apresentam o tamanho de suas estruturas morfológicas 

dentro da mesma amplitude de variação, sendo que L. manteri e L. microstomum tem sido 

registradas parasitando T. lepturus (Khon et al. 2007).  
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 Portanto sugerimos estudos futuros para averiguar a validade destas espécies uma vez 

que a identificação morfológica desse grupo é especialmente trabalhosa devido à presença de 

caracteres taxonômicos que estão ausentes em outros hemiurídeos, como as modificações da 

ventosa oral, a presença ou ausência da cavidade préacetabular e certas modificações no 

complexo reprodutor terminal. 

 Esse padrão de dominância de digenéticos, segundo Silva et al. (2000a) e Luque et 

al., (1996a) poderia estar relacionado aos hábitos alimentares e à ecologia dos peixes estudados. 

Porém, é importante salientar que em estudo realizado por Silva et al. (2000a), também em T. 

lepturus, foi demonstrado que a presença constante desse parasito pode ocorrer de forma 

independente ao caráter bentônico ou pelágico dos hospedeiros. Contudo, uma vez que o peixe-

espada tem uma vasta gama de presas, principalmente crustáceos, estas podem se comportar 

como potenciais hospedeiros intermediários de digenéticos (SILVA, et al; 2000a). Outra 

evidência no nosso estudo que relaciona a presença desse digenético ao habito alimentar de T. 

lepturus é a predominância de L. monticellii no estômago da grande maioria dos peixes 

examinados, como também observado por Silva et al. (2000) que descreveram os espécimes 

como L. microstomum e hipotetizaram que pode ser transmitido a T. lepturus através da ingestão 

de crustáceos decápodos. 

Foram coletadas larvas de nematóides em T. lepturus, principalmente Hysterothylacium 

sp. H. fortalezae e Pseudoterranova sp. Apesar do potencial zoonótico desses helmintos já 

descritos na literatura, no presente estudo os parasitos estavam concentrados nos órgãos 

internos do peixe- espada, portando, o risco de infecções no homem é considerado baixo. Esse 

padrão de infecção é uma característica evidenciada em outros trabalhos realizados para peixes 

marinhos do sudeste brasileiro (SÃO CLEMENTE et al., 1995; TAKEMOTO et al., 1996; 

TAVARES et al., 2001). 

As larvas de Hysterothylacium sp. foram encontradas em alta prevalência neste estudo 

(60%). Esse resultados é compatível com dados anteriormente registrados por Borges et al. 

(2012), que mencionaram elevados valores de prevalência (51,56%) de Hysterothylacium sp. 

em amostras de T. lepturus provenientes da região costeira do Rio de Janeiro. Larvas de terceiro 

estágio de Hysterothylacium sp. também foram em Paralichthys isósceles provenientes do 

litoral do estado do Rio de Janeiro com prevalência de 100% (FELIZARDO et al., 2009a). O 

presente trabalho registra menores valores de prevalência em T. lepturus. Tavares e Luque 

(2006), estudando a mesma área, descreveram 44 espécies de peixes como hospedeiros deste 

nematoide. Esta região representa a área com maior número de registros de ocorrência para 

larvas de Hysterothylacium sp. no Brasil. Cavalcanti et al. (2012) observaram larvas de 
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Hysterothylacium sp. no intestino de T. lepturus no estado do Rio Grande do Norte, região 

nordeste, também foram encontradas larvas no intestino, ceco intestinal, cavidade visceral, 

fígado e baço de Micropogonias furnieri (Desmarest, 1823) no estado do Rio Grande do Sul 

(PEREIRA et al., 2004), mesentério de Gymnotus spp. do rio Baía, estado de Mato Grosso do 

Sul, Brasil Central (ISAAC et al., 2004) e em Scomberomorus brasiliensis Collette, Russo e 

Zavala-Camin, 1978 ,mostrando sua vasta distribuição em outros territórios brasileiros. 

Felizardo et al., (2009b) registraram essas larvas parasitando a musculatura de P. isósceles, e 

embora não tenham sido observados parasitos na musculatura no presente estudo, os índices de 

infecção por larvas de Hysterotylacium sp. demonstram um potencial risco à saúde humana 

quando acidentalmente ingeridas.  Yagi et al. (1996) relataram um caso de anisaquíase intestinal 

humana por H. aduncum, e outros estudos mostram o potencial alergênico de antígenos das 

larvas deste gênero (FERNÁNDEZ-CALDAS et al., 1998; RIBEIRO et al., 2017).  

As larvas de H. fortalezae, foram identificadas de acordo características morfológicas 

citadas por Deardorff e Overstreet (1981), que relataram a presença dessa larva em 

Scomberomorus maculatus (Mitchill, 1815), Peprilus alepidotus (Linnaeus, 1766) P. Burti 

Fowler (1944) e Anchoa hepsetus (Linnaeus, 1758), originários do Golfo do México. A 

presença de um tufo espinhoso na porção terminal da cauda desse parasito é uma das principais 

características desta espécie (DEARDORFF; OVERSTREET, 1981). Nesse estudo foram 

observadas larvas L3, com aproximadamente seis dessas estruturas, conforme descrito por 

Deardorff e Overstreet, (1981). Segundo Fontenelle et al., (2015) a presença de espinhos 

bifurcados, sugerem que, no processo de maturação e muda das larvas, estas estruturas crescem 

em número a partir dos espinhos preexistentes e que esses caracteres morfológicos podem estar 

presentes em um estágio intermediário no processo de mudança de L3 para L4. 

Fontenelle et al., (2015) relataram a presença de 51 espécimes de H. fortalezae  

parasitando mesentério, cavidade abdominal e serosa do fígado de  Selene setapinnis, coletadas 

em mercados de peixes de Niteroi, estado do Rio de Janeiro, Brasil. Isso diferiu dos locais de 

infecção encontrados no presente estudo, que além de estarem presentes na cavidade abdominal 

de T. lepturus, também foram coletados no ceco intestinal e estômago. 

Espécimes de H. fortalezae já foram relatadas também em outros hospedeiros que 

apresentaram prevalência similares ao do presente estudo Caranx hippos (Linnaeus,1766) 

(LUQUE e ALVES, 2001), G. brasiliensis (ALVES et al., 2002, KNOFF et al., 2007), 

Tylosurus acus (Lacépède, 1803) (TAVARES et al., 2004). 

Espécimes adultos de H. fortalezae foram coletados no intestino de Oligoplites saurus 

(Bloch & Schneider, 1801) e Scomberomorus maculatus (Mitchill, 1815) provenientes da Baía 
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de Chetumal, México, por Aguirre-Macedo et al. (2007). No presente estudo, não foram 

encontrados espécimes adultos, indicando que os peixes analisados se comportavam como 

hospedeiros intermediários ou paratênicos para esse helminto. 

 Foram recuperadas 11 especimes larvais de Raphidascaris sp. e 3 indivíduos adultos 

com prevalência total para o gênero de 6,6%, demonstrando valores inferiores em relação aos 

registros de Silva et al (2000a,b), que fizeram o primeiro relato de larvas do gênero em T. 

lepturus, provenientes do litoral do Estado do Rio de Janeiro, com uma prevalência de 23,6%. 

Os espécimes deste presente estudo foram encontrados principalmente no intestino e estômago 

dos peixes (Tabela 1) diferindo dos achados de Silva. et al. (2000a,b) que encontraram as larvas 

no mesentério.  

No litoral do Estado do Rio de Janeiro já foram registradas larvas de Raphidascaris sp. 

em outros hospedeiros como em Pomatomus saltatrix (L.) por Rego et al (1983), Pagrus pagrus 

(L.)  por Rego et al (1985) Caranx hippos (Linnaeus, 1766) por Luque et al (2000) Genypterus 

brasiliensis Regan, 1903, por Knoff et al (2007).  

Espécies larvais de Raphidascaris sp. também foram coletadas em Prionotus punctatus 

(Bloch, 1793) por Bicudo et al (2005) e registraram valores de prevalência superior em relação 

aos resultados do presente estudo. Contudo apresentaram similaridade de morfometria com os 

dados do presente estudo.  

Raphidascaris sp. foi o único gênero de nematoda encontrado em estágio adulto (2 

machos e 1 fêmea grávida) nos exemplares de T. lepturus e configura um novo registro de 

ocorrência parasitária nessa espécie, demonstrando que este peixe pode se apresentar também 

como hospedeiro definitivo no ciclo biológico desse parasito. Esta nova observação, até o 

momento, difere de todos os trabalhos já relatados, onde somente larvas desse grupo foram 

observadas. Os parasitos foram identificados até o gênero como Raphidascaris sp., pois os 

espécimes foram danificados durante a manipulação, dificultando a identificação. 

Alves (2017) relatou 3 fêmeas (grávidas) de Raphidascaris sp. em Lutjanus vivanus 

(Cuvier, 1828) do litoral Nordestino, em Aracajù, estado do Sergipe. A fêmea observada no 

presente estudo difere das descrições de Alves (2017) no tamanho do corpo, sendo maior do 

que a anteriormente relatada, contudo apresenta similaridade em relação a presença dos outros 

caracteres. 

Foram recuperadas oito larvas do gênero Pseudoterranova, com prevalência de 5% nos 

exemplares analisados. Tal achado é inferior às taxas de prevalência observadas por Silva et al. 

(2000a,b) que relataram uma prevalência de 38% dessas larvas em T. lepturus provenientes do 

litoral do Estado do Rio de Janeiro. 
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Borges et al (2015) estudaram 64 espécimes de T. lepturus provenientes da Praia de 

Itaipu, Niterói (RJ), dos quais coletaram apenas 5 larvas de Pseudoterranova sp. Estas 

localizavam-se na serosa do fígado de dois peixes (prevalência de 1,3%), o que representa um 

resultado inferior e mais restrito do que os presentes achados. Entretanto, de forma geral, ambos 

podem ser considerados como relatos de baixa prevalência, o que segundo Borges et al (2015) 

pode estar relacionado ao habitat e rota migratória de hospedeiros definitivos ao longo da costa, 

influenciando a prevalência do parasitismo e reduzindo as chances de infecção nas regiões 

costeiras. 

Assim como no presente estudo, metacestóides e acantocéfalos também já foram 

encontrados utilizando T. lepturus como hospedeiro (KNOFF et al.,2002; SÃO CLEMENTE 

et al., 2004; TAVARES; LUQUE,2006), visto que crustáceos, moluscos e outros peixes que 

fazem parte da dieta de T. lepturus podem atuar como fontes de infecção para estes animais por 

larvas de metacestoides, acantocéfalos e nematoides assim sendo, a variação na disponibilidade 

de alimentos podem influenciar na fauna parasitária desse peixe, uma vez que a abundância e a 

prevalência de parasitos com ciclos de vida complexos dependem diretamente da fauna de vida 

livre e durante a ressurgência (CAMPBELL, 1983). 

 O tamanho do hospedeiro também pode ser relacionado ao parasitismo, indicando a 

estrutura das comunidades de parasitos e as alterações que podem sofrer durante a vida do 

hospedeiro; sendo frequente um aumento no número de parasitos por hospedeiro em relação ao 

comprimento do peixe (GUIDELLI et al., 2003). No presente estudo foi possível observar que 

a intensidade da carga parasitária total apresentou correlação positiva com o comprimento total 

e peso de T. lepturus (r = 0,17 e r = 0,29). No entanto o valor não foi muito expressivo. Segundo 

Tavares et al. (2004), a ausência de correlações significativas entre a abundância, prevalência e 

a riqueza parasitária e o comprimento total do hospedeiro pode estar associada à 

homogeneidade da amostra de hospedeiros examinada.  

 Estudando os metazoários de T. lepturus no litoral do Estado do Rio de Janeiro, Silva 

et al (2000) observaram que nenhuma espécie apresentou correlação entre o comprimento total 

e a prevalência parasitária, salientando que o parasitismo não necessariamente aumenta nos 

peixes maiores devido a um processo mecânico de acumulação e de maior tempo de exposição 

às infecções. 

Neste estudo foi observado uma baixa variação na diversidade de parasitos em 

comparação com  estudos anteriores que demonstraram  que T. lepturus se comporta como um 

hospedeiro com uma expressiva variação de parasitos. Segundo Dessier et al (2015) esse fato 

pode estar correlacionado com  variações espaciais e temporais na disponibilidade de recursos 



66 
 

e na estratégia de forrageamento do peixe que induzem a  variações em seus padrões de 

parasitos transmitidos tropicamente. Visto que, tem sido demonstrado que  a diversidade de 

parasitos está positivamente correlacionada com a diversidade de hospedeiros, sendo abordada 

como um imporante fator  que indica a  sanidade de um ecossistema e a degradação potencial 

da condição ambiental (MARCOGLIESE 2004, 2005; HUDSON et al. 2006; HECHINGER et 

al. 2007; THIELTGES et al. 2011). 

No Golfo da Biscaia, investigações de longo prazo mostraram que os ecossistemas 

marinhos são cada vez mais limitados pelos efeitos de atividades antrópicas ( por exemplo, 

poluição e pesca excessiva) e mudanças oceanoclimáticas ( aquecimento da água e aumento da 

estratificação) que poderiam ameaçar a biodiversidade. em sistemas costeiros e pelágicos 

(BLANCHARD et  al. 2006; HEMERY  et al. 2008; CHUST et al. 2011). Segundo Hemeryet 

al. (2008) as espécies de peixes que apresentaram afinidade por águas frias e temperadas 

declinaram significativamente ou até desapareceram totalmente, enquanto vertebrados com 

afinidades por águas mais quentes aumentaram  em tamanho populacional.  

Portanto, a baixa diversidade de parasitos helmintos  de Trichiurus lepturus no litoral 

da costa do estado do Rio de Janeiro pode ser indicativo de mudanças na diversidade 

diversidade do hospedeiro e nas suas relações com parasitos e organismos de vida livre. 
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7 CONCLUSÕES 

 

- Nas 60 necropsias de T. lepturus foram recuperados exemplares de trematódeos digenéticos 

Lecithochiurum monticellii e nematoides Hystherothilacium sp., Hysterothilacium fortalezae, 

Raphidascaris sp., Pseudoterranova sp. 

 

- Este é o primeiro registro de L. monticellii em T. lepturus no Brasil apresentando no presente 

estudo os maiores índices de prevalência, intensidade média, abundância média e variação da 

infecção (respectivamente: 71,6%; 21,25; 15,48; 1-125). 

 

- A intensidade da carga parasitária de todos os helmintos apresentou correlação positiva com 

o comprimento total e peso dos exemplares de T. lepturus (r = 0,17 e r = 0,29), entretanto o 

valor não foi muito expressivo. 

 

- Nematoides anisaquídeos e raphidascaridideos estão relacionados a anisaquidose humana, 

zoonose que acomete humanos acidentalmente através da ingestão de carne de peixe mal 

processada. 
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9 GLOSSÁRIO 

 

Abundância média (AM): quociente entre o número total de parasitos encontrados e o número  

total de peixes examinados, incluindo igualmente os peixes não infetados. 

  
Variação da infeção (AI):  evidência o menor e o maior número de parasitos encontrados.  

 

Demersal: vive ou alimenta-se no fundo, entre os 0 e os 200m. 

 

Elasmobrânquios: peixes com o esqueleto cartilaginoso, que incluem tubarões e arraias. 

 

Intensidade média (IM): quociente entre o número total de parasitos encontrados e o número 

total de peixes infectados.  

 

Pesca de arrasto: que se realiza com o emprego de rede de arrasto tracionada por embarcação 

pesqueira, com recolhimento manual ou mecânico. 

 

Prevalência (P): porcentagem de hospedeiros totais infectados por algum gênero de parasitos. 
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10 APÊNDICES 

 

10.1 FICHA DE NECRÓPSIA  

 

FORMULÁRIO PARA NECRÓPSIA 

                                                                                                                                       Nº 

Nome Vulgar:______________   Nome Genérico:_________________  

Nome Específico:_______________ 

 

Sexo:____________   Peso:_____ grs.       Comp. Total:___________________ 

 

Data do Exame:_____/_____/_____     Armazenagem sim (  )  Não (  )  Refrig. (  )  Cong. (  ) 

 

Modo de Captura:_____________________     Data de Captura:____/____/_____ 

 

PARASITOS 

Sup. Corporal: 

 

Nadadeiras: 

 

Opérculos: 

 

Boca: 

 

Brânquias: 

 

C. Abdominal: 

 

Musculatura: 

 

Coração: 

 

Baço: 

 

Rim: 

 

Fígado: 

 

Gônada: 

 

Estômago: 

 

Intestino: 

 

Mesentério: 
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10.2 RESUMOS APRESENTADOS EM CONGRESSOS E ENCONTROS CIENTÍFICOS 

 

 

10.2.1 XXV Congresso Brasileiro de Parasitologia, de 3 a 6 de setembro em Búzios, Rio 

de Janeiro, Brasil, 2017 

 

 

Helminth parasites of Trichiurus lepturus marketed in Rio de Janeiro, Brazil. 

 

Élida Mateus de Almeida1, Luma Ferreira França1; Juliana Vieira Faria2, Andreza de Oliveira 

Nascimento Cardoso3, Nilza Nunes Felizardo4, Sérgio Carmona de São Clemente4, Danuza 

Pinheiro Bastos Garcia de Mattos1 

 
1Departamento de Microbiologia e Parasitologia, Universidade Federal Fluminense (UFF), 

Niterói-RJ, Brazil;  
2Centro Universitário Anhanguera (UNIAN), Niterói-RJ, Brazil;  
3Faculdades Integradas Maria Theresa (FAMATH), Niterói-RJ, Brazil;  
4Laboratório de Inspeção e Tecnologia do Pescado, Universidade Federal Fluminense (UFF), 

Niterói-RJ, Brazil. 

 

Keywords: Nematodes; Trematodes; fish. 

 

The presence of parasites in fish has economic and collective health consequences. Among the 

parasitic species of major sanitary importance, it stands out the nematodes, especially 

anisakidae, cestodes, and some trematodes. Having a cumulative effect both for parasites and 

for chemical residues in the environment, Trichiurus lepturus is at high position at food chain 

in its habitat. Thus, when studying the helminth parasites of T. lepturus, we sought to contribute 

to the collection of information about parasitism in this species in our region. Between May and 

August 2016, 17 specimens of T. lepturus marketed in the metropolitan region of Rio de 

Janeiro,RJ, Brazil, were examined. The fish were analyzed at the Laboratório de Inspeção e 

Tecnologia do Pescado, at Universidade Federal Fluminense. The recovered parasites were 

clarified and stained for morphological identification. Statistical analysis was performed to 

calculate the prevalence (P), mean intensity (MI), mean abundance (MA) and amplitude (A). 

Sixteen fish (94.1%) were infected by one or more species of helminths, and a total of 558 

parasitic specimens were recovered. Larvae of the genus Lecithochirium were observed in 

75.0% of the fish (MI = 31.92, MA = 22.53, A = 1-105) and other trematodes were observed in 

37.5% (MI = 24.83; MA = 8.76, A = 1-31). The process of identifying the other trematodes is 

still ongoing. Regarding nematodes, 18.7% of the fish presented parasitism by larvae of the 

genus Hystherothylacium sp. (MI = 3.0, MA = 0.53, A = 1-3) and 37.5% by other nematodes 

(MI = 2.83, MA = 1.00, A = 1-5). The parasitism by Lecithochirium sp. was the most prevalent 

in fish analyzed. The occurrence of anisakidae larvae represents a risk to human health due to 

the zoonotic and allergenic potential of this group. In some places, such as New York, USA, 

the use of fresh fish in Eastern cuisine without prior freezing has been banned. Following the 

American example, the city hall of Porto Alegre, RS, published an ordinance (1109/2016) with 

similar effects, aiming at the unfeasibility of parasites present, through methods of exposing 

fish at low temperatures. The occurrence of parasitism in fish shows the need for continuous 

monitoring and the adoption of sanitary and educational measures to promote food security. 
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10.2.1 XV Encontro Brasileiro de Patologistas de Organismos Aquáticos (ENBRAPOA) 

de 29 de outubro a 1º de novembro no Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 2018 

 

Helminths parasites of Trichiurus lepturus marketed in the state of Rio de Janeiro, 

Brazil 

 

 Authors: Luma F. França¹; Nilza N. Felizardo²; Bianca L. Huais³; Dayana da Silva Ferreira4; 

Élida M. de Almeida5; Sérgio C. de São Clemente6; Danuza P. B. G. de Mattos7  

 

Laboratório de Inspeção e Tecnologia do Pescado, Universidade Federal Fluminense (UFF), 

Niterói-RJ, Brasil.; Departamento de Microbiologia e Parasitologia, Universidade Federal 

Fluminense (UFF), Niterói-RJ, Brazil.  

 

Keywords: Nematodes; Trematodes; fish 

 

It has been amplified the studies related to parasites of aquatic organisms due to the increased 

commercialization and consumption in Brazil, since the presence of parasites in fish is common 

and it is capable of leading to economic damage and bring forth collective health problems. 

Among the parasites of sanitary importance, stand out the nematodes of Anisakidae family, 

besides cestodes and trematodes. The consumption of fish products containing larvae of 

Anisakidae represents human health risk, due to your zoonotic potential, leading to 

gastrointestinal changes and∕or allergic manifestation (hypersensitivity reaction). Being the 

swordfish (Trichiurus lepturus) a carnivorous animal of high position in the food chain from 

your natural habitat, it is considered that there is a cumulative effect in the body of these 

animals, both as parasites as chemical waste. Therefore, by studying the helminths parasites of 

T. lepturus, we seek to contribute to the collection of information about the parasitism in this 

species in the coastal region of Rio de Janeiro state. In the period between June 2017 and 

February 2018, 50 specimens of Trichiurus lepturus that were marketed in the Rio de Janeiro 

state were examined. The fish were analyzed in the Laboratório de Inspeção e Tecnologia do 

Pescado, at Universidade Federal Fluminense. The parasites recovered were clarified and 

stained for morphological identification. Statistical analysis was performed to calculate 

prevalence (P), average intensity (AI), average abundance (AA) and amplitude (A). Of 50 

specimens of Trichiurus lepturus analyzed, 45 (90%) were infected by one or more species of 

parasites belonging to the group of helminthes, being recovered a total of 1211 parasites. The 

digenetics belonging to the Lecithochirium genre were the most prevalent, being observed in 

37 fish (P = 74%; MI = 24.27; MA = 17.96; A = 1-125); the Hysterothylacium sp larvae were 

found in 33 fish (P = 66 %; MI = 9.06; MA = 5.98; A = 1- 64) and finally the Raphidascaris 

genre were found in 4 fish (P = 8%; MI = 9.06; MA= 0.28; A = 1-7). In view of the positive 

results found in the study, which demonstrated that the rates seen of parasites found in this 

species of fish are meaningful and that, although described in many parts of the world, is still a 

neglected disease, it becomes important and necessary to fish monitoring in the region, in order 

to ensure the quality of the products and promote food security. It is recommended that such 

products go through processes that impair the larvae, like heat and salt, with the purpose of 

reducing the risk of infections. That said, prevention should be the most effective method of 

intervention against anisaquiasis. 

 


