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RESUMO 

Difilobotriose se estabelece como uma infecção causada por Diphyllobothrium 

latum, onde a mesma é adquirida quando variados hospedeiros vertebrados ingerem 

carne de peixe contendo a larva plerocercoide do parasito. Seu ciclo é complexo 

envolvendo mamíferos, artrópodes e peixes. Encontrar ovos operculados é a melhor 

forma de diagnóstico. A infecção geralmente é assintomática, porém a presença 

prolongada do parasita pode causar anemia megaloblástica devida á dissociação do 

complexo fator intrínseco/vitamina B12, mediada pelo parasita. O tratamento é 

realizado pelos mesmos medicamentos utilizados na cura das teníases. Medidas 

profiláticas estão sendo elaboradas para o controle da infecção. 

 

INTRODUÇÃO 

Platelminto da classe Cestoda, ordem Pseudophyllidea, da família 

Diphyllobothriidae, gênero Diphyllobothrium, apresenta-se na forma adulta como 

uma fita esbranquiçada, segmentada e provida na região anterior do corpo de um 

órgão de fixação: o escólex (REY, 2001).  

Devida a popularização da culinária japonesa no mundo, a ingestão dos 

tradicionais pratos de peixe: sushi e sashimi contaminados e servidos em 

restaurantes e em bares vêm causando o aparecimento de casos da doença em 

humanos (NAWA et al., 2005). Difilobotriose ou botriocefalíase (REY, 2001), é uma 

infecção que se adquire pela ingestão de peixe cru ou mal cozido contendo larva 

plerocercóide da tênia Diphyllobothrium latum (LLAGUNO; ESCALANTE; 

WAIKAGUL, et al., 2008).  

 

OBJETIVO 

Este trabalho tem como objetivo abordar a infecção por Diphyllobothrium latum de 

modo a dar uma visão do estado atual do conhecimento da biologia e da 

epidemiologia, incluindo o espectro da infecção humana e sua relevância clínica. 

 

METODOLOGIA 

Trabalho de revisão bibliográfica pesquisando artigos científicos na BIREME, 

SCIELO, PUBMED 

 

 



DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 

O adulto de Diphyllobothrium, hermafrodita, é caracterizado por apresentar 

um escólex em forma de amêndoa medindo de 2 a 3 mm de comprimento sem 

ventosas ou acúleos, porém, apresentam duas fendas longitudinais, as 

pseudobotríadeas ou bótrias, nas superfícies dorsais e ventrais dividindo-o em dois 

lábios. O colo e o estróbilo são estruturas encontradas logo após o escólex. As 

proglotes próximas são imaturas, as maduras e as grávidas ocupam os 3/4 do 

estróbilo. Não ocorre apólise e o útero possui orifício próprio por onde passam os 

ovos não embrionados que se misturam com as fezes no intestino do hospedeiro. 

Basicamente, cada espécie do gênero Diphyllobothrium tem um tamanho, variando-

se na forma adulta de 2 a 15 m de comprimento no intestino; já foi relatado verme 

com comprimento máximo de até 25 cm de comprimento e com até 4.000 proglotes 

(SCHOLZ; GARCIA; KUCHITA; WICHT, 2009). Platelminto heteroxeno faz ciclo de 

vida em três hospedeiros, sendo definitivos: o homem, cão, ursos e algumas 

espécies selvagens que se alimentam de peixes. Os hospedeiros intermediários 

incluem artrópodes da subclasse Copepoda dos gêneros: Cyclops e Daptomus e 

peixes pertencentes de água doce tais como salmão, truta, tainha entre outros (REY, 

2001). 

Em cada hospedeiro o parasito encontrará substâncias para o seu 

desenvolvimento. Estágios do desenvolvimento de vida incluem o corácideo, larva 

procercóide, larva plerocercóide por fim forma-se o verme adulto, onde o mesmo 

causará danos nos reservatórios onde se encontram. (SANTOS; FARO, 2005). 

Encontrar um ovo operculado com um botão anti-opérculo é uma 

característica que identifica a espécie do parasita (LLAGUNO, et al. 2008). Infecção 

geralmente assintomática, porém, frequentemente há relatos de casos de indivíduos 

que apresentam constipação, fadiga, diarreia, desconforto abdominal, possíveis 

vômitos, perda de peso, sintomatologia semelhante á produzida na teníase. 

Complicação mais importante e peculiar da doença é o desenvolvimento de uma 

anemia do tipo pernicioso, a anemia megaloblástica (CRAIG, 2012). Tratamento 

dessa infecção é realizado através de administração de medicações como 

praziquantel ou niclosamida, nos casos de pacientes com anemia megaloblástica 

administração de vitamina B12 e ácido fólico são importantes para reversão do 

quadro (REY, 2001). Larvas plerocercóides residem nos músculos de peixes de 

água doce. Doença é regularmente observada em regiões de clima frio, países do 



continente Europeu, Asiático e das Américas (NAWA et al, 2005). No Brasil essa 

infecção é dada como não autóctone e não endêmica. Surtos esporádicos são 

relatados em Brasília, Rio Grande do Sul, São Paulo, Bahia e entre outros. A maioria 

com seu histórico de ingerir peixe cru ou parcialmente cozido em restaurantes de 

culinária japonesa, incluindo sushi e sashimi, ou então, viagens que fizeram para 

foram em países endêmicos e ainda a questão da importação de peixes no Brasil 

sem fiscalização legal. 

Medidas cabíveis de vigilância sanitária são necessárias quando da 

importação de peixes, dando ênfase nas práticas sanitárias em peixarias e 

restaurantes ou até mesmo em domicílios; estas medidas apresentam-se como as 

melhores estratégias para obtenção do controle e de certa forma impedindo a 

instalação deste helminto no Brasil. Vários casos foram notificados ao Sistema de 

Vigilância das doenças de transmissão hídrica e alimentar a partir de 2004 no Brasil 

(EDUARDO e cols, 2005). Segundo LLAGUNO et al, 2008, hoje, realizam-se em 

São Paulo, investigações epidemiológicas para identificar a fonte de larva 

plerocercóide de D. latum, podendo auxiliar na implementação de medidas 

educacionais e sanitárias destinadas a prevenir difilobotriose de se tornar endêmica 

no Brasil. 
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