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The nematodes of the family Anisakidae Skrjabin and Karokhin, 1945 are
parasites of aquatic organisms, e.g. fishes, marine mammals and piscivorous
birds, being distributed throughout the world. Their larvae are of major importance in the industry of fisheries, since they are known as etiological agents
of the human anisakiasis, which occurs through the ingestion of live larvae in
raw or poorly cooked seafood. The aim of the present study was to characterize
the larvae of Anisakis spp. infecting Brazilian sandperch Pinguipes brasilianus
Cuvier, 1829, Frigate tuna Auxis thazard Lacépède, 1800 (fish of commercial
importance) and Silvery John dory Zenopsis conchifer Lowe, 1852 in coast of the
State of Rio de Janeiro, Brazil, using morphological and molecular approaches.
Thirty fish of the species P. brasilianus (Pinguipedidae), 02 of A. thazard (Scombridae) and 10 of Z. conchifer (Zeidae) were analyzed, being collected a total of
04 larvae of Anisakis spp. through the molecular analyzes using mitochondrial
and ribosomal DNA sequences and morphological studies, the species Anisakis
typica Diesing, 1860 and Anisakis brevispiculata Dollfus, 1966 were confirmed.
Zenopsis conchifer representsa new host record for A. typica, and A. brevispiculata
was reported for the first time in Brazilian waters.
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RESUMO. Os nematoides da família Anisakidae
Skrjabin e Karokhin, 1945 são parasitos de organismos aquáticos, como peixes, mamíferos marinhos e
aves piscívoras sendo distribuídos em grande parte do mundo. Suas larvas são um grande problema
para a indústria pesqueira, uma vez que estas são
agentes causadores de anisaquíase humana, a qual
ocorre através da ingestão de larvas presentes em
frutos do mar crus ou mal-cozidos. O objetivo deste estudo foi caracterizar as larvas de Anisakis spp.

parasitando os hospedeiros Michole-quati Pinguipes brasilianus Cuvier, 1829, Dourado-cachorro Auxis thazard Lacépède, 1800 (peixes de importância
comercial) e Galo de fundo Zenopsis conchifer Lowe,
1852, no litoral do Estado do Rio de Janeiro, Brasil, utilizando ferramentas morfológicos e moleculares. Foram analisados 30 peixes da espécie P.
brasilianus (Pinguipedidae), 02 de A. thazard (Scombridae) e 10 de Z. conchifer (Zeidae), sendo coletadas um total de 04 larvas de Anisakis spp. Baseado
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nas análises moleculares utilizando sequencias de
DNA mitocondrial e ribossomal, bem como nos dados morfológicos, foram identificadas as espécies
Anisakis typica Diesing, 1860 e Anisakis brevispiculata Dollfus, 1966. Zenopsis conchifer representa um
novo registro de hospedeiro para A. typica, e este é
o primeiro registro da larva de A. brevispiculata em
águas costeiras do Brasil.
PALAVRAS CHAVE. Anisakis, DNA, anisaquíase, pescado, costa sudeste, Brasil

INTRODUÇÃO
Os nematoides da família Anisakidae Skrjabin e
Karokhin, 1945 são parasitos de organismos aquáticos, como peixes, mamíferos marinhos e aves
piscívoras e são distribuídos em grande parte do
mundo (Anderson 2000).
Larvas de anisaquídeos são comuns em diversas espécies de peixes marinhos no litoral do Rio
de Janeiro (Luque & Poulin 2004). As larvas destes
nematoides são um grande problema para a indústria de pesca comercial (Abollo et al. 2001), sendo
conhecidas como agentes etiológicos da anisaquíase humana, a qual ocorre através da ingestão de
larvas de terceiro estádio (L3), por isso, esses parasitos são motivo de grande preocupação em saúde pública, devido ao crescente consumo de frutos
do mar crus ou mal cozidos (Audicana & Kennedy 2008, Koinari et al. 2013). Nesse caso, o homem
atua como hospedeiro acidental, e as larvas não
completam seu desenvolvimento, mas podem penetrar o trato digestório e invadir os órgãos anexos,
provocando uma série de efeitos patológicos (Saad
& Luque 2009).
Este estudo abordou três hospedeiros: Michole-quati Pinguipes brasilianus Cuvier, 1829 (Perciformes: Pinguipedidae), Dourado-cachorro Auxis
thazard Lacépède, 1800 (Perciformes: Scombridae)
e Galo de fundo Zenopsis conchifer Lowe, 1852 (Zeiformes: Zeidae). Pinguipes brasilianus apresenta sua
localização limitada à costa Atlântica Brasileira e
Argentina, são encontrados em águas relativamente profundas, alimentando-se principalmente de
crustáceos e outros invertebrados, sua carne é considerada de excelente qualidade (Szpilman 2000).
Pantoja et al. (2015) e Timi et al. (2010) relataram a
presença de larvas de Anisakis typica e larvas de A.
simplex respectivamente para este hospedeiro.
Auxis thazard é encontrado em toda a costa brasileira, sendo predadores oportunistas alimentando-se de peixes pelágicos, lulas, crustáceos e outros
invertebrados, sua carne é considerada excelente e
tem grande valor comercial (Szpilman 2000). IñiRev. Bras. Med. Vet., 38(Supl.3):124-130, dezembro 2016

guez et al. (2009) relataram a presença de A. typica
e A. physeteris para este hospedeiro.
A espécie Z. conchifer é encontrada na Indonésia migrando para o Atlântico oeste, podendo viver sozinha ou em pequenos cardumes nadando
lentamente no fundo do mar. É caracterizada por
ser predadora de zooplâncton enquanto jovens e se
alimentar de pequenas lulas e peixes quando adultos (Martins & Schwingel 2012). Nenhuma larva de
Anisakis spp. foi registrada para este hospedeiro.
O objetivo deste estudo foi diagnosticar larvas
de Anisakis spp. parasitando P. brasilianus, A. thazard e Z. conchifer através de abordagens morfológicas e moleculares.

MATERIAL E MÉTODOS

Neste estudo, os métodos utilizados para identificação foram microscopia de luz complementada com
análise de sequência de espaçadores transcritos internos
(ITS1 e ITS2) e 5.8 de DNA ribossômico e a subunidade
II do citocromo c-oxidase mitocondrial (COX2).
Um total de 42 espécimes de peixes foram necropsiados a procura de nematoides: 30 de P. brasilianus, 2 de A.
thazard e 10 de Z. conchifer.
Coleta, processamento e estudo morfológico
Os peixes foram capturados entre julho de 2015 e junho de 2016 nas águas da costa de Cabo Frio, Estado
do Rio de Janeiro, Brasil (22° 52’ 43.26” S, 42° 1’ 11.55”
W). Após a obtenção dos hospedeiros, os mesmos foram
acondicionados imediatamente em caixas térmicas contendo gelo, para assegurar boas condições morfológicas
dos parasitos e para protegê-los durante o transporte até
o Laboratório de Parasitologia de Peixes da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) onde foram
examinados. A identificação dos hospedeiros foi realizada de acordo com Menezes e Figueiredo (1980, 1985).
Todos os peixes foram pesados, medidos e subsequentemente necropsiados. Após o descongelamento
dos hospedeiros, eles foram necropsiados através de
uma incisão ventral desde a abertura anal até a linha
do opérculo, expondo a cavidade corporal. Todos os
órgãos internos (esôfago, estômago, cecos e intestino)
foram individualizados e colocados em placas de Petri,
contendo solução salina (NaCl 0,65%), e posteriormente
examinados com auxílio de um microscópio estereoscópico para coleta dos parasitos. Os nematoides coletados
foram cortados em 3 partes, anterior, mediana e posterior com o auxílio de um bisturi estéril. Para estudos
morfológicos, as partes anterior e posterior de cada espécime foram fixadas em formalina 5% durante 48 horas e depois transferidas para etanol a 70%. As partes
anterior e posterior de cada parasito foram colocadas
entre lâmina e lamínula e clarificados com lactofenol de
Amann. As partes medianas foram fixadas em etanol a
80% para os procedimentos moleculares. A identificação
morfológica e a terminologia utilizada segue Anderson
et al. (2009). Os desenhos foram confeccionados com au125
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xílio de um tubo de desenho, acoplado ao microscópio
Olympus BX53. As medidas dos parasitos foram feitas
através do sistema de digitalização de imagens com o
software CellR & CellRImaging Life Science Microscopy
acoplado ao microscópio Olympus BX51.
As larvas encontradas foram depositadas na Coleção
Helmintológica do Instituto Oswaldo Cruz (CHIOC),
Rio de Janeiro, Brasil.
Extração de DNA
O DNA genômico foi isolado utilizando o protocolo fenol/clorofórmio de Billings et al. (1998). A amostra
foi lavada duas vezes com água ultrapura e em seguida
foram adicionados 200 microlitros (μL) de tampão de digestão e incubado por 30 minutos a uma temperatura de
37°C. Em seguida foram adicionados 20 μL de proteinase K e a amostra foi incubada a 55°C por 2 horas. Foram
adicionados 200 μL de fenol e em seguida, as amostras
foram centrifugadas a 14000rpm durante 2 minutos. Em
seguida o sobrenadante foi retirado e transferido para
um microtubo novo estéril. Foram adicionados 100 μL
de fenol e 100 μL de clorofórmio/álcool isoamílico e as
amostras foram centrifugadas novamente à 14000rpm
por 2 minutos. O sobrenadante foi retirado e esse passo foi repetido mais uma vez. Foi adicionado 400 μL de
etanol 100% e em seguida a amostra foi centrifugada a
14000rpm durante 15 minutos. O sobrenadante foi descartado e o pellet formado foi lavado com 400 μL de etanol 70%, logo após foi centrifugado durante 15 minutos.
Após esta etapa o etanol foi descartado. O pellet foi deixado para secar durante 5 minutos e o DNA foi ressuspendido em 50 μL de água ultrapura. O DNA extraído
foi armazenado a -20°C até o momento do uso.
Reações em cadeia de polimerase (PCR) das regiões
intergênicas (ITS 1, 5.8S e ITS 2) do DNA ribossomal
(rDNA)
A reação em cadeia da polimerase (PCR) para ITS 1,
5.8S e ITS 2 rDNA utilizou os oligonucleotídeos iniciadores NC5 (Forward: GTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATT) e NC2 (Reverse: TTAGTTTCTTTTCCTCCGCT) desenvolvidos por Zhu et al. (1998). O volume
final da reação foi de 25 μL, sendo 2,5 μL de tampão de
reação (10X), 1,5 μL de MgCl2 (50mM), 2,5 μL de dNTP’s
(2,5mM), 2,5 μL de primers (10mM), 1 unidade de Taq
DNA polimerase (5 unidades por 1 microlitro), 13,8 μL
de H20 e 2,5 μL de DNA extraído. As amostras foram
colocadas no termociclador (Mastercycler Personal-Eppendorf) e submetidas às seguintes condições: desnaturação 94ºC por 30 segundo, seguido de 30 ciclos de
94ºC por 30 segundos, anelamento 55ºC por 30 segundos, extensão 72ºC por 30 segundos e extensão final de
72ºC por 5 minutos.
Reações em cadeia da polimerase (PCR) da região codificante da subunidade II da citocromo oxidase (Cox-2
mtDNA)
A reação em cadeia da polimerase (PCR) da região
Cox2 mtDNA foram utilizados os oligonucleotídeos iniciadores 211 (Forward: TTTTCTAGTTATATATAGAT126

TGRTTTYAT) e 210 (Reverse: CACCAACTCTTAAAATTATC) desenvolvidos por Nadler e Hudspeth (2000).
O volume final da reação foi de 25 μL, sendo 2,5 μL de
tampão de reação (10X), 2 μL de MgCl2 (50mM), 2 μL de
dNTP’s (2,5mM), 4 μL de primers (10mM), 2 unidades de
Taq DNA polimerase (5 unidades por 1 μL), 12.1 μL de
H20 e 2 μL de DNA extraído. As amostras foram colocadas no termociclador (Mastercycler Personal-Eppendorf)
e submetidas às seguintes condições: desnaturação 94ºC
por 30 segundo, seguido de 34 ciclos de 94ºC por 30 segundos, anelamento 46ºC por 60 segundos, extensão 72ºC
por 90 segundos e extensão final de 72ºC por 10 minutos.
Sequenciamento
Os produtos da PCR foram visualizados com brometo de Etídio em géis de agarose a 1,5%. Os produtos amplificados foram purificados com Exo-SAP-IT seguindo
as instruções do fabricante, seqüenciados através do
método de Sanger utilizando os mesmos oligonucleotídeos iniciadores das reações de PCR e o kit de reação de
sequenciamento Cycle Sequencing Cycle de ABI PRISM
BigDye em um seqüenciador MegaBACE.
As sequências contíguas obtidas foram montadas no
programa Geneious (Geneious Ver. 9 criado por Biomatters, disponível a partir de http:/www.geneious.com/)
e depositadas na base de dados do GenBank, com os
números de acesso para ITS: KY352229 (Z. conchifer),
KY352230 (A. thazard), KY352231 (A. brevispiculata) e
para COX: KY421192 (Z. conchifer), KY421193 (A. thazard), KY421194 (A. brevispiculata).
Análises filogenéticas
As análises filogenéticas foram baseadas no alinhamento das sequencias do ITS1-5.8S-ITS2 DNAr e do
Cox2 DNAmt. Foram utilizadas todas as sequencias de
espécies de Anisakis presentes na base de dados do GenBank, além das obtidas no presente estudo. A Inferência
Bayesiana (IB) foi utilizada para gerar a árvore filogenética, através do modelo evolutivo GTR+I+G, o qual
foi escolhido com auxílio do programa jModel (Guindon
& Gascuel, 2003; Darriba et al., 2012). O suporte nodal,
representado pela probabilidade posterior da IB, foi
determinado após a execução das cadeias de Markov
Monte Carlo (MCMC), 2 execuções, 4 cadeias, por 4 x
106 gerações, com freqüência de amostragem a cada 4
x 103 gerações, descartando-se o primeiro ¼ (1 x 106) de
árvores amostradas. Ascaris lumbricoides foi escolhido
como grupo externo, com base em estudos filogenéticos
anteriores de Anisakidae (Pantoja et al. 2015).

RESULTADOS
Descrição morfológica
Familia Anisakidae Skrjabin e Karokhin, 1945
Gênero Anisakis Dujardin, 1845
Espécie Anisakis brevispiculata Dollfus, 1966
Descrição [Baseada em 1 espécime coletado em P.
brasilianus]
Nematoides esbranquiçados. Larvas de terceiro
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estádio. Largura do corpo 0,347 mm. Extremidade
anterior com lábio dorsal e dois lábios ventrolaterais
pouco desenvolvidos. Dente larval próximo à abertura oral (Figura 1C). Anel nervoso próximo a extremidade cefálica, 0,156 mm da extremidade anterior (Figura 1C). Poro excretor lateral, localizado logo abaixo
dos lábios ventrolaterais (Figura 1C). Esôfago 1,455
mm de comprimento. Ventrículo 0,405 mm de comprimento, bem desenvolvido (Figura 1C). Cauda com
formato cônico, arredondada medindo 0,104 mm de
comprimento, desprovida de mucron terminal. Presença de 2 glândulas retais esféricas (Figura 1D).
Hospedeiro: Michole - quati Pinguipes brasilianus Cuvier, 1829 (Perciformes: Pinguipedidae)
Localidade: Cabo Frio, Costa do Rio de Janeiro,
Brasil (22° 52’ 43.26” S, 42° 1’ 11.55” W)
Local de infecção: Estômago
Intensidade de infecção: 1 parasito em 1 peixe
infectado

Prevalência: 3,3%
Número de depósito: CHIOC 38380
Anisakis typica Diesing, 1860
Descrição [Baseada em 3 espécimes 1 coletado
em Z. conchifer e 2 coletados em A. thazard]
Nematoides esbranquiçados. Larvas de terceiro
estádio. Largura do corpo 0,215-0,253 mm. Extremidade anterior com lábio dorsal e dois lábios ventrolaterais pouco desenvolvidos. Dente larval próximo
à abertura oral (Figura 1A). Anel nervoso próximo a
extremidade cefálica, 0,127-0,136 mm da extremidade anterior (Figura 1A). Poro excretor lateral, localizado logo abaixo dos lábios ventrolaterais (Figura
1A). Esôfago 1,120-1,681 mm de comprimento. Ventrículo 0,442-0,488 mm de comprimento, bem desenvolvido (Figura 1A). Cauda com formato cônico,
arredondada medindo 0,179-0,192 mm de comprimento apresentando mucron terminal. Presença de
4 glândulas retais esféricas (Figura 1B).
Hospedeiros: Galo de fundo Zenopsis conchifer Lowe, 1852. (Zeiformes: Zeidae), Dourado-cachorro Auxis thazard Lacépède, 1800 (Perciformes:
Scombridae)
Localidade: Cabo Frio, Costa do Rio de Janeiro,
Brasil (22° 52’ 43.26” S, 42 °1’ 11.55” W)
Local de infecção: Estômago
Intensidade de infecção: 1 parasito em 1 peixe
infectado (Z. conchifer); 2 parasitos em 1 peixe infectado (A. thazard)
Prevalência: 1% (Z. conchifer); 0.1% (A. thazard)
Número de depósito: CHIOC 38382 (Z. conchifer); CHIOC 38381 (A. thazard)
Descrição genética e filogenia
Neste estudo foram obtidas sequencias parciais
da região ITS1-5,8S-ITS2 do DNAr com 827 pares
de base (A. tazard) e 829 pares de base (Z. conchifer)
para a espécie de A. typica e 773 pares de base (P.
brasilianus) para A. brevispiculata e do gene COX2
do DNAmt com 535 pares de base para A. typica
e A. brevispiculata. As larvas do presente estudo
agruparam com adultos da mesma espécie, além
de apresentaram alta similaridade com as sequencias depositadas no GenBank.

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO
Figura 1. (A) Região anterior com dente larval e poro excretor
próximo aos lábios e (B) região posterior com mucron terminal de Anisakis typica (vista ventral) de Zenopsis conchifer;
(C) Região anterior com dente larval e poro excretor próximo aos lábios e (D) região posterior sem mucro terminal de
Anisakis brevispiculata (vista ventral) de Pinguipes brasilianus.
Rev. Bras. Med. Vet., 38(Supl.3):124-130, dezembro 2016

Anisakis typica e A. brevispiculata fazem parte do
gênero Anisakis por apresentarem ventrículo longo
e bem desenvolvido, além do poro excretor posicionado próximo ao lábio. Se difere dos demais gêneros de Anisakidae: Contracaecum Railliet & Henry, 1912, Hysterothylacium Ward & Magath, 1917,
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Figura 2. Árvore filogenética gerada a partir de dados concatenados ITS1, 5.8S e ITS2 de rDNA e COX2 de mtDNA respectivamente, de sequencias de A. típica e A. brevispiculata geradas neste estudo, marcadas com asteriscos (**) e sequências obtidas do
GenBank utilizando Inferência Bayesiana, usando como grupo externo Ascaris lumbricoides. Os números mostram a probabilidade posterior (4 × 106 gerações; burn-in = 4 × 10³).

Raphidascaris Railliet & Henry, 1915, Terranova Leiper & Atkinson, 1914 e Pseudoterranova Mozgovoi,
1951 por não possuírem ceco intestinal nem apêndice ventricular, bem como pela posição do poro
excretor próximo aos lábios (SAAD et al., 2012). As
presentes formas larvais de A. typica exibiram diferenças morfométricas quando comparadas a outros
registros de coespecíficos do litoral do Rio de Janeiro, onde os espécimes do presente estudo apresentaram ventrículo de tamanho menor (0,442-0,488
x 0,61, 0,62, respectivamente) bem como a cauda
mais longa (0,179-0,192 x 0,12, 0,09, respectivamente) (Borges et al. 2012, Pantoja et al. 2015). Até o momento não existem dados na literatura para comparar A. brevispiculata com outras larvas da mesma
espécie no litoral do Rio de Janeiro.
De acordo com Timi et al. (2001) as diferenças
morfométricas encontradas entre espécimes de
uma mesma espécie podem ocorrer em virtude de
um desenvolvimento alométrico dos indivíduos e
que de acordo com Køie (1993) a limitação de espaço nos primeiros hospedeiros intermediários (crustáceos e moluscos) pode influenciar no tamanho
das larvas encontradas em peixes teleósteos.
Adultos de Anisakis spp. são parasitos de estômago e de intestino de pinípedes e cetáceos, já as
larvas de Anisakis spp. são geralmente encontradas
na cavidade corporal, intestino ou tecidos de uma
grande variedade de peixes teleósteos marinhos,
bem como em lulas e camarões (Anderson 2000).
128

De acordo com Mattiucci e Nascetti (2008) existem nove espécies de Anisakis spp. subdivididos
em dois morfotipos, com base em dados genéticos.
O morfotipo I consiste em A. simplex sensu stricto
(ss), A. pegreffii, A. simplex C, A. typica, A. ziphidarum
e A. nascettii enquanto que o morfotipo II é composto por A. paggiae, A. physeteris e A. brevispiculata. As
larvas dos hospedeiros Z. conchifer e A. thazard pertencem ao morfotipo I e a larva encontrada em P.
brasilianus pertence ao morfotipo II. Os morfotipos
podem ser diferenciados por caracteres morfométricos do ventrículo e por possuir ou não mucron
(Berland 1961, Saad et al. 2012), o que foi observado
nos espécimes deste estudo.
As larvas encontradas neste estudo apresentam as
características descritas para o gênero, contudo para a
determinação específica, foi necessário o uso de técnicas moleculares, já que larvas não apresentam estruturas de diferenciação entre espécie (Moravec 1998).
Mattiucci et al. (2014) mostraram que o uso de
marcadores genéticos e moleculares é fundamental
não apenas para definir o status taxonômico das espécies de Anisakis, mas também para seu reconhecimento. Devido à sua maior taxa de alteração de
bases, a variabilidade genética que observamos no
gene COX2 é maior do que a dos genes ribossômicos (Ceballos-Mendiola et al. 2010). A sequência da
região do gene COX2 do DNAmt provou ser útil
em estudos de genética de população e filogeografia de Anisakis spp. (Mattiucci et al. 2014).
Rev. Bras. Med. Vet., 38(Supl.3):124-130, dezembro 2016
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Diferentes estudos demonstraram que a região
ITS1-5.8S-ITS2 do DNAr nuclear fornece marcadores genéticos úteis para a identificação precisa de
espécies irmãs e morfoespécies dentro de espécies
de anisaquídeos (D’Amelio et al. 2000, Pontes et al.
2005). Anisakis typica apresenta notável homogeneidade genética, mesmo entre populações geograficamente distantes (Mattiucci et al. 2002), provavelmente devido ao efeito do fluxo genético, reforçado
pela alta capacidade de dispersão de hospedeiros
intermediários/paratênicos e definitivos.
O estudo realizado por Iñiguez et al. (2009) desenvolveu e aplicou um diagnóstico molecular específico para A. typica baseado na região ITS1-5.8S-ITS2
do DNA ribossômico. A análise genética baseada
neste diagnóstico mostrou uma predominância de
A. typica e mostrou, pela primeira vez, a presença de
A. physeteris em A. thazard da costa brasileira, o que
corrobora com este estudo, que baseado na análise
molecular mostrou que as larvas encontradas nesse
hospedeiro também eram da espécie A. typica.
Na costa brasileira, larvas de Anisakis são encontradas em uma variedade de espécies de peixes.
Até o presente, o gênero foi relatado em aproximadamente 38 espécies de peixes do litoral do Estado
do Rio de Janeiro (Luque et al. 2011).
A maioria dos cetáceos relatados na literatura
como hospedeiros definitivos de A. typica pertencem à família Delphinidae e são comuns na zona
epipelágica (Mattiucci et al. 2002). Alguns peixes
também vivem nestas profundidades, o que pode
explicar a ocorrência deste parasito em vários peixes, tal como A. thazard. Isto também pode explicar
a contaminação da família Delphinidae por terem
como base de sua alimentação composta por peixes
e lulas. Embora o hospedeiro Z. conchifer seja um
peixe mesopelágico (200 - 1000m de profundidade), em algum momento de sua vida pode habitar
a mesma profundidade de A. thazard (até 200m de
profundidade) o que indica a possibilidade de também ser parasitado por A. typica.
Para o hospedeiro Z. conchifer, existem registros
de copépodes feitos por Braicovich et al. (2013) e
Hysterotylacium spirale adulto feito por Rossin et al.
(2011) pertencente à mesma família de Anisakis sp.
(Anisakidae), porém até o momento nunca foi registrada a presença de A. typica, ou qualquer outra espécie do gênero Anisakis para este hospedeiro. Isso
pode ser devido à falta de estudos na área, ou mesmo
o fato de que este peixe não é de interesse comercial,
ao contrário de outros hospedeiros apontados neste
estudo, caracterizando este como o primeiro registro
da presença de A. typica para este hospedeiro.
Rev. Bras. Med. Vet., 38(Supl.3):124-130, dezembro 2016

Anisakis brevispiculata foi encontrado na França
(Dollfus 1966), Espanha (Mattiucci 2001, Abollo &
Pascual 2002), África do Sul (Mattiucci 2001) e México (GONZÁLEZ-Solís et al. 2006).
Alguns estudos, como o realizado por Davey
(1971) sugerem que A. brevispiculata e A. physeteris são morfologicamente muito semelhantes, representando um caso de sinonímia. No entanto,
a distribuição e o número de papilas, bem como
o tamanho do espículo nos machos são caracteres
que distinguem as duas espécies (Abollo & Pascual
2002). Além disso, estudos genéticos mostram que
A. brevispiculata e A. physeteris são duas espécies
biologicamente distintas. O alto nível de diferenciação genética entre A. physeteris e A. brevispiculata
com outras espécies do gênero Anisakis geneticamente estudadas até agora por marcadores aloenzimáticos, indica que o gênero Anisakis é polifilético e altamente heterogêneo (Mattiucci et al. 2001).
De acordo com os dados disponíveis na literatura (Ross 1979, Mattiucci et al. 2001), A. brevispiculata
parece estar distribuído no Atlântico Sul e Central,
mesmo oceano que banha a costa do Brasil, justificando sua presença mesmo em baixa prevalência
e intensidade nos peixes considerados hospedeiros
intermediários. Lulas ou outras espécies da família
Cranchiidae são importantes no ciclo de vida deste parasito, uma vez que também fazem parte da
dieta da Kogia breviceps, hospedeiro definitivo de A.
brevispiculata.
Até agora no Brasil foram registradas as espécies de A. physeteris Baylis, 1923(Luque et al. 2010,
2011), A. simplex Rudolphi, 1809(Luque et al. 2010,
2011), A. typica Diesing, 1860 (Luque 2010, 2011) e
Anisakis spp. (Luque et al. 2010, 2011).
A presente identificação de larvas pertencentes
à A. brevispiculata, representa o primeiro registro
desta espécie em águas costeiras do Brasil.
O conhecimento de larvas de anisaquideos no
Brasil ainda é muito limitado, são poucos os trabalhos de cunho taxonômicos e moleculares, não
permitindo que o registro de algumas larvas a nível de espécie aconteça. As sequências depositadas
no GenBank fornecem novos dados para estudos
futuros desses parasitos que podem estar presentes
em uma grande quantidade de peixes marinhos ao
longo de toda costa brasileira.
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