
Estudo descritivo realizado a partir de dados 

disponibilizados pela MSD Saúde, através de seu portal 

para profissionais de saúde. Também foram utilizados 

dados publicados  no Jornal The Japan Times.  
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MATERIAL E MÉTODOS 

Muito conhecida nos países ocidentais como o Japão, a 

anisaquíase vem apresentando uma crescente 

incidência no mundo, podendo se tornar um grande 

problema para a saúde pública. Por se tratar de uma 

doença causada pela ingestão de nematoides em peixe 

cru e praticamente desconhecida no Brasil, é de suma 

importância o estudo desta doença, uma vez que o 

aumento de restaurantes que comercializam sushi, 

sashimi e similares vem crescendo no país. Analisou-se 

a ocorrência de anisaquíase em alguns países do 

mundo entre os anos de 2004 e 2016.  

INTRODUÇÃO 

Faz-se necessário um estudo mais específico desta zoonose parasitária 

a fim de desenvolver uma legislação e estratégias eficazes de 

fiscalização e de operacionalização no preparo destes alimentos de 

forma a minimizar os riscos a saúde da população. Estes não devem 

ser consumidos sem prévia submissão das técnicas adequadas de 

inspeção e processamento por congelamento. 

CONCLUSÃO 

REFERÊNCIAS 

ANISAQUÍASE: UM RISCO IMINENTE PARA A SAÚDE PÚBLICA MUNDIAL 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

silvia_nasfgoiana@yahoo.com.br 

(81) 98870-4310 

Gráfico 2. Incidência de alergia alimentar no Norte da Espanha, 2008.  

Fonte: NCBI / EUA 

Percebeu-se um aumento expressivo no número de 

casos registrados de infecção por Anisakis no período 

analisado. Nos países europeus e nos Estados Unidos 

as larvas encontradas são atribuídas ao consumo de 

salmão do pacífico. No Brasil não há casos registros de 

anisaquíase, porém o verme já foi encontrado pela 

Vigilância Sanitária em diversos tipos de peixes, como 

anchova, dourado, bacalhau, cavala, peixe-espada e 

vieiras.  
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Gráfico 1. Casos de notificação de intoxicação por 

Anisakis no Japão, 2007 a 2016. 

Fonte: The Japan Times 

  

Figura 1. Larvas de Anisakis simplex na musculatura  do bacalhau  

Fonte: Santos & Alves, 2016 


