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1. RESUMO 

O presente estudo tem o objetivo de identificar os parasitos com potencial 

zoonótico, e que possam ser transmitidos ao homem via ingestão do pescado. Entre 

abril a agosto de 2017 foram necropsiados dez espécimes de peixes marinhos e 

uma amostra de bacalhau adquirida em supermercados e peixarias do Município de 

Volta Redonda, Rio de Janeiro. Foram analisados os espécimes das seguintes 

espécies: Priacanthus arenatus (Olho-de-cão)(n=1); Trichiurus lepturus (Peixe 

espada)(n=4), Pagrus pagrus (Pargo rosa)(n=5) e Gadus morhua (bacalhau)(n=1). 

Todos os espécimes estudados estavam parasitados por larvas de nematoides 

anisaquídeos (Nematoda: Anisakidae). 

 

2. INTRODUÇÃO 

O Brasil, em seu vasto território, abriga uma exuberante diversidade de peixes. 

Essa diversidade tem influência direta sobre a relação social e econômica da 

população com o meio ambiente, seja pelas atividades de pesca e aqüicultura, seja 

pelo consumo de pescado, todas elas em pleno crescimento no país (PAVANELLI et 

al., 2015; SANTOS, ALVES, 2016). 

Apesar de considerado um hábito alimentar saudável, o consumo da carne de 

peixe não está livre do risco de transmissão de zoonoses. Sabe-se, com base em 

estudos em outros países, que o pescado é responsável pela maior parte das 

doenças associadas ao consumo de alimentos. Entretanto, a verdadeira incidência 

de tais doenças não é conhecida, seja pela falta de registro, seja pela falta de 

conhecimento entre médicos e pacientes sobre o papel etiológicos dos alimentos. No 

Brasil, apesar da ausência de informações, sabe-se da existência das doenças pela 

ocorrência de alguns episódios, como o caso da difilobotríase associada ao 

consumo de salmão cru no Estado de São Paulo, quando 44 casos da doença foram 

notificados ao Centro de Vigilância Epidemiológica entre 2004 e 2005 (POZIO, 2013; 

ROSSI et. al., 2014; PAVANELLI et al., 2015). 

Considerando a diversidade de peixes de nosso território, a riqueza de 

espécies de parasitos associadas a eles, o aumento do consumo de pescado no 

Brasil nas últimas décadas e a crescente popularização do consumo do peixe cru na 

forma de sushi, sashimi e ceviche, é evidente que qualquer tentativa de contabilizar 



os casos de zoonoses transmitidas pelos peixes no Brasil é apenas uma 

subestimativa da realidade (PAVANELLI et al., 2015). 

Recentemente, Santos e Alves (2016) realizaram um estudo sobre os parasitos 

do pescado consumidos no Município de Volta Redonda, Rio de Janeiro, e 

constaram a presença de larvas de Anisakis simplex (L3) em todas as amostras de 

bacalhau examinadas.  

 

3. OBJETIVO 

Identificar os parasitos com potencial zoonótico, e que possam ser transmitidos 

ao homem via ingestão da carne de peixes. 

 

4. METODOLOGIA 

Os peixes (postas, amostras inteiras e fatiadas) foram adquiridos nas peixarias 

e supermercados da cidade de Volta Redonda, Rio de Janeiro, Brasil. Uma vez 

obtidos, os peixes foram acondicionados em caixas de isopor contendo gelo, para 

assegurar boas condições da coleta dos parasitos e protegê-los durante o transporte 

até o laboratório de Biologia do Centro Universitário Geraldo Di Biase (UGB), onde 

serão realizadas as necropsias.  

Para coleta e processamento dos parasitos os peixes foram medidos, pesados 

e posteriormente sexados. Todos os órgãos e cavidades do corpo foram examinados 

à procura de parasitos. A coleta, registro e processamento dos helmintos parasitos 

foram realizadas de acordo com os procedimentos indicados por EIRAS et al. 

(2000).  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Para coleta dos parasitos na musculatura, as amostras de bacalhau (Gadus 

morhua) foram demolhadas por um período de 24 horas para realização da análise 

parasitológica. Para a coleta dos parasitos, a musculatura somática dos peixes foi 

filetada, desfiada e inspecionada com auxílio de um estereomicroscópio por 

transparência/transiluminação. (DEARDORFF, THROM, 1988).  

 

 

 

 



6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Entre abril a agosto de 2017 foram necropsiados dez espécimes de peixes 

marinhos provenientes de peixarias e uma amostra de bacalhau adquirido em um 

supermercado do Município de Volta Redonda, Rio de Janeiro. Foram estudados 

espécimes das seguintes espécies: Priacanthus arenatus (Olho-de-cão)(24cm)(n=1); 

Trichiurus lepturus (Peixe espada)(88,7 ± 2,9)(n=4) e Pagrus pagrus (Pargo rosa)(35 

± 0,81)(n=5). Todos os espécimes estudados estavam parasitados por larvas de 

nematoides anisaquídeos (Nematoda: Anisakidae). As larvas de anisaquídeos foram 

encontradas na cavidade celomática de P. arenatus e T. lepturus e na musculatura 

abdominal lateral e nas vísceras de Pagrus pagrus. Foram encontradas larvas de 

nematoides anisaquídeos na amostra de bacalhau estudada. Os resultados indicam 

a presença de larvas de nematoides com potencial zoonótico em todas as amostras 

estudadas. 
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