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Os bivalves, moluscos com duas conchas (amêijoa branca - Spisula solida; amêijoa
boa/japonesa - Ruditapes spp; ameijoa macha - Venerupis spp.; berbigão – Cerastoderma sp.;
cadelinhas – Donax trunculus; mexilhão – Mytilus spp., para referirmos os mais abundantes
na Lagoa de Óbidos) são alimentos que podem ser transmissores de vários tipos de
doenças.
Limitando-nos apenas às doenças relacionadas com o ambiente onde vivem, os bivalves
podem ser contaminados por microrganismos patogénicos (vírus – v. hepatite HAV ou
bactérias – Vibrio cholerae, coliformes fecais ou parasitas); por metais tóxicos (arsénio,
cádmio, cobre, chumbo, mercúrio, níquel, zinco); por outros poluentes (compostos organoclorados e organo-halogenados); ou por biotoxinas (neurotoxinas e outras toxinas)
produzidas por algumas espécies de microrganismos do fitoplâncton.
O fitoplâncton é um conjunto de inúmeras espécies de microrganismos aquáticos
fotossintéticos, sendo os grupos predominantes no meio marinho, as diatomáceas e os
dinoflagelados. Estes organismos são produtores de matéria orgânica na base da cadeia
alimentar, sendo considerados um dos mais importantes produtores primários. As suas
quantidades relativas são função de condições ambientais (nutrientes – azotados,
fosfatados e ferro; luz; temperatura; pluviosidade; salinidade) e do ciclo celular das
diferentes espécies. Estas variações na composição do fitoplâncton verificam-se ao longo
das estações do ano. Concretamente na Lagoa de Óbidos, também há variação pela
ocasional ligação ao mar e pelo fluxo das ribeiras que desaguam na Lagoa.
Uma espécie, ao desenvolver-se excepcionalmente e tornar-se dominante na comunidade
fitoplanctónica, forma o que se designa por florescência ou “bloom”, muitas vezes
associado à ocorrência de manchas na água, por vezes manchas vermelhas, fenómeno
conhecido por marés vermelhas, “red-tides” (Figura 1). Quando a espécie dominante é
produtora de toxinas, frequentemente causa a toxicidade dos bivalves.
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Figura 1. Maré vermelha na Costa Algarvia em Junho de 2019 (Foto: Tiago Douro).

A alimentação dos bivalves, imóveis nos locais de crescimento, faz-se essencialmente pela
filtração de grandes volumes de água (2L/hora, no caso dos mexilhões), acumulando,
assim, no seu corpo em geral (com valores diferentes nos seus diferentes órgãos hepatopâncreas, músculos) o plâncton que lhes é acessível nas correntes de água. Os
bivalves e outros organismos em patamares seguintes da cadeia alimentar (peixes, aves
aquáticas e mamíferos - incluindo o homem) consomem directa ou indirectamente o
fitoplâncton (Figura 2).

Figura 2. Transmissão de toxinas produzidas por dinoflagelados pela cadeia alimentar
(Shumway, 1995).
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No conjunto dos grupos de microalgas que formam o fitoplâncton marinho, destacam-se
os Dinoflagelados (organismos unicelulares, livres, de 25-100µm, isolados mas por vezes
coloniais e geralmente moveis), que além de serem transportados pelas correntes
aquáticas, têm movimentos próprios pelos seus flagelos, e por fototropismo vertical –
descendente para colheita de nutrientes nos sedimentos e ascendente para fotossíntese
pela luz solar. Os Dinoflagelados são um numeroso (estimadas 2000 espécies) (Taylor,
1987) grupo de microalgas com características únicas na organização celular que os
diferenciam de outros grupos e que apresentam grande diversidade em muitas outras
características fisiológicas, nomeadamente na produção de toxinas, que é atribuída a cerca
de 30-40 espécies (Steidinger, 1993). As toxinas produzidas por Dinoflagelados são
habitualmente designadas pelo tipo de sintomas que surgem nos indivíduos intoxicados.

A Lagoa de Óbidos é a maior lagoa da costa portuguesa. Situa-se a aproximadamente
100km a norte de Lisboa. É uma zona de pesca tradicional, rica em bivalves e em algumas
espécies de pescado (Figura 3).

Figura 3. Lagoa de Óbidos (comunicação com o mar).

As primeiras descrições em Portugal sobre ocorrências de intoxicações associadas a
moluscos datam de 1946 e 1955, tendo ocorrido por consumo de bivalves colhidos na
Lagoa de Óbidos. Os sintomas descritos e os casos fatais são típicos de neurotoxinas
paralisantes – Paralytic Shellfish Poison (PSP).
No princípio do ano de 1946 (fins de Janeiro), 100 pessoas referiram perturbações
neurológicas, 44 com sintomas mais severos e ocorreram 6 óbitos de crianças. Foi o
Médico Veterinário da Câmara Municipal das Caldas da Rainha, Dr. Ramos Franco, que
oficialmente requereu, em 5 de Março, ao Instituto Superior de Higiene Doutor Ricardo
Jorge (ISHDRJ) o estudo laboratorial de moluscos colhidos na Lagoa de Óbidos por se terem
dado vários casos de doença atribuídos à ingestão de bivalves. Sobre estas amostras
realizaram-se análises bacteriológicas e químicas (metais tóxicos – chumbo, cobre). Muito
resumidamente, os resultados das análises foram negativos para as pesquisas químicas
efectuadas e negativos para bactérias patogénicas. Os autores Arnaldo C. Sampayo, Maria
Ernestina G. Mendes, Fernando S. Correia (1946) sugerem como hipótese que “os acidentes
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mórbidos produzidos pela ingestão dos moluscos deviam ter sido produzidos por uma
substância tóxica e não por uma toxi-infecção, nem por um alergeno.” E concluem acentuando
“o interesse que tem o controlo sanitário do comércio de mariscos, porque sendo um alimento
de primeira ordem, também pode ser o veículo de várias doenças.” Esta ocorrência foi objecto
de comunicação pelo director do ISHDRJ Dr. Fernando da Silva Correia, na Sociedade das
Ciências Médicas de Lisboa, em 1946, sob o título “Um caso raro de intoxicação alimentar
colectiva”.
Em 13 de Novembro de 1955, na Povoação de Reguengos da Parada, “sentiram-se
intoxicadas logo após a ingestão de berbigão proveniente da Lagoa de Óbidos, mais de vinte
pessoas”, das quais 21 pessoas referiram perturbações neurológicas, tendo uma criança
morrido. Também ocorreu morte de animais. O Delegado de Saúde do Distrito de Leiria
desloca-se ao local, e dá conta da ocorrência ao Serviço Técnico de Higiene da Alimentação
(Direcção Geral de Saúde). Segundo os autores do estudo deste episódio, Bernardino
Pinho, Jaime dos Santos Pinto, Duarte Gorjão Henriques (1956) “imediatamente se viu que o
surto era sobreponível ao comunicado à Sociedade de Ciências Médicas, na sessão de 18-61946, pelo Dr. Fernando da Silva Correia” e “a sintomatologia da doença relacionada com as
intoxicações por mariscos atribuídas, na literatura americana, a dinoflagelados marinhos”.
Estes primeiros trabalhos, exemplares pela abordagem epidemiológica, analítica, pelas
descrições dos aspectos sociais e económicos, foram divulgados na comunidade médica
(conferências sobre Intoxicações alimentares) e científica (referidos em artigos na área de
saúde ambiental) e várias linhas de investigação foram desenvolvidas para o seu estudo.
O estudo biológico do plâncton da Lagoa de Óbidos foi iniciado por Estela S. Silva em 1952.
Mas só imediatamente após a ocorrência da intoxicação de 1955 foi estudada a Lagoa
Óbidos com maior frequência, detalhe, e multidisciplinaridade, relacionando resultados de
análises do plâncton com ensaios de toxicidade de amostras de diferentes bivalves,
crustáceos e peixes, e com as condições hidrológicas na Lagoa (Pinto e Silva, 1956). Por
este trabalho, foi conferido aos autores o Prémio “SANITAS” de Higiene, Medicina Legal ou
Medicina Social em Novembro de 1957. Contudo, não houve a continuidade e a
sistematização destas observações com a finalidade de monitorizar os bivalves, que
garantisse a prevenção de acidentes de intoxicação. Perante uma florescência de uma
espécie

de

dinoflagelados

suspeita

como

eventualmente

tóxica,

emitia-se

uma

recomendação de contenção de consumo, mas sem um carácter oficial de proibição de
colheitas. Silva refere que até 1963 houve ocasionalmente notícias de intoxicações ligeiras
com sintomas de PSP (Silva E. S., 1963). E informalmente referia-se que nessa época a
maior prevenção e contenção no consumo partia da própria população piscatória, por
tradição e ou por experiência própria dos acidentes tóxicos, e também pela realização de
“testes” de bivalves que eram colhidos e dados como alimento a galinhas de criação
própria.
Só em 1986 foi iniciado o “Programa para monitorização de biotoxinas marinhas em
bivalves da costa Portuguesa”. Iniciou-se também a quantificação de saxitoxina (STX –
toxina responsável pelo síndroma PSP) com padrões solicitados à Food and Drug
Administration (FDA, USA). O limiar de segurança para o consumo humano é de 80 µg
STXeq./100 g de parte edível de molusco. Em Outubro desse ano, no decorrer da
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monitorização, fez-se a primeira detecção de contaminação de bivalves da Lagoa por PSP,
sendo o Dinoflagelado responsável Gymnodinium catenatum (S. Franca e J. F. Almeida, 1989)
(Figura 4).

Figura 4. Foto de G. catenatum (microscopia óptica e electrónica de varrimento - SEM).

Esta espécie foi pela primeira vez referida no fitoplâncton da Lagoa, onde foi introduzida
através da água marinha, num período de comunicação da Lagoa com o oceano (T. Wyatt,
1992). Registaram-se valores de toxicidade muito elevados (1100µgSTXeq. /100g de parte
edível de bivalve) e foi proibida a colheita de bivalves no período de contaminação
(Outubro de 1986-Janeiro1987).
As espécies de dinoflagelados que formaram “blooms” associados a toxicidade PSP na
Lagoa de Óbidos, foram as seguintes: Prorocentrum micans, em (Pinto,Silva,1956);
Prorocentrum minimum; Glenodinium foliaceum; Alexandrium lusitanicum (E.S.Silva, 1963,
1980, 1985); Gymnodinium catenatum (Franca e Almeida, 1989). Destas, confirmou-se a
produção de PSP em extratos celulares de Alexandrium sp. e G. catenatum mantidos em
culturas isoladas a partir de amostras dos “blooms” (S. Franca e J. F. Almeida, 1989; Sérgio
et al, 2009).
Na América do Norte (Estados Unidos e Canadá) foram registadas, desde longa data,
ocorrências de grande impacto de intoxicações paralisantes por consumo de bivalves, mas
só a partir de 1920 os investigadores Meyer e Sommer associaram os surtos de
intoxicações paralisantes ocorridos na Califórnia com a presença de um dinoflagelado
Alexandrium sp. no fitoplâncton marinho (Meyer et al.,1928). Ao isolamento do composto
tóxico predominante efectuado em bivalves contaminados Saxidomus giganteus do Alasca,
e designado por Saxitoxina (STX), seguiu-se o desenvolvimento do primeiro método
analítico para sua quantificação (Sommer et Meyer, 1937; AOAC, 1984). O aumento do
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conhecimento da comunidade científica sobre os efeitos nocivos destas microalgas,
acrescido de relatos sobre a frequência, a intensidade e a distribuição geográfica destas
ocorrências incentivaram a constituição da Sociedade Internacional para Estudo das Algas
Nocivas (ISSHA) que com uma periodicidade bianual reúne ainda em Conferências, tendo
sido realizada a primeira “1st. International Conference on Toxic Dinoflagellates” em 1974
em Boston (Massachusetts, USA).
A designação de toxina paralisante PSP deve-se aos sintomas dominantes manifestados na
intoxicação aguda – sinais de paralisia e de bloqueio respiratório. Os primeiros sintomas,
que ocorrem entre 30 minutos a 2 horas após a ingestão, são dormência dos lábios e
língua, descoordenação motora e dificuldade de movimentos voluntários. Seguem-se
imediatamente, nos casos mais graves, paralisia muscular, paralisia progressiva dos
músculos respiratórios, paragem respiratória e morte. A STX (e compostos derivados) tem
uma acção específica sobre o sistema nervoso periférico e tem um efeito relaxante do
músculo liso da parede vascular. Tem também efeito depressor do potencial de acção do
músculo cardíaco. O efeito da paralisia muscular ocorre por bloqueio da condução da
estimulação nervosa (Figura 5). As toxinas PSP ligam-se de forma selectiva, mas reversível,
no lado externo da membrana celular nervosa e interrompem de modo específico o
influxo de iões sódio, necessário para a indução dos potenciais de acção (Baden and
Trainer, 1993).

Figura 5. Representação esquemática do mecanismo de acção da saxitoxina (W.
Carmichael, 1994).
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O complexo PSP é constituído por um grupo de 57 compostos químicos derivados da
tetrahidropurina (Wiese et al., 2010), dos quais a Saxitoxina é encontrada frequentemente
em maiores concentrações. Os derivados formam-se por adição de grupos sulfo,
hidroxilsulfato, e grupo N-1hidroxil (Kao, 1993). A saxitoxina é um composto básico,
contendo dois grupos guanidina, peso molecular 229, termostável a pH baixo, mas instável
e facilmente oxidável em solução alcalina. As outras toxinas análogas da STX podem ser
classificadas em três grupos diferentes, com toxicidade decrescentes: grupo carbamato,
grupo decarbamoil e toxinas N-sulfocarbamoil (Figura 6).

Figura 6. Estrutura química da saxitoxina e derivados (Fonte: Food and Drug
Administration, http://www.fda.gov/).

O Método para a determinação de PSP inicialmente implementado foi o bioensaio com
ratinhos (AOAC, 1984), tendo sido substituído por métodos analíticos cromatográficos
(HPLC). O método oficial actual é o HPLC de acordo com Lawrence, tal como publicado no
método oficial 2005.06 (Paralytic Shellfish Poisoning Toxins in Shellfish) da AOAC. O limiar
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de segurança para consumo humano mantém-se no valor de 800µgSTX eq./Kg de parte
1

edível de molusco .
Outras toxinas, com outro tipo de efeitos na saúde, têm vindo a ser identificadas: toxinas
diarreicas - Ácido Ocadáico (DSP); neurotoxinas (NSP); Iessotoxins (YTX), Tetrodoxina e
Ciguatoxina produzidas por dinoflagelados; toxinas amnésicas (ASP) produzidas por
diatomáceas.
A apanha para comercialização de bivalves está sujeita a vigilância ambiental e análises
com limites paramétricos definidos em função das diferentes toxinas.
Num Programa de monitorização de bivalves, são essenciais as seguintes etapas:
•

Identificação dos locais de produção e colheita;

•

Calendarização das colheitas de água e bivalves ao longo do ano, com variação de
períodos em função das observações do fitoplâncton (amostras de água) e
eventuais níveis de toxicidade (amostras de bivalves);

•

Amostragem e transporte para o laboratório em condições de tempo e
temperatura estipuladas;

•

Analises segundo métodos oficialmente aceites;

•

Informação às autoridades de saúde e marítimas envolvidas neste processo para
eventual proibição de colheitas e alertas de perigo de consumo.

A depuração em ambiente natural ocorre em tempo variável, dependendo da dose de
contaminação, da concentração e duração da florescência, da exposição dos bivalves às
correntes aquáticas e da espécie de bivalve afectada.
A vigilância é indispensável para a garantia de qualidade dos bivalves e, portanto, para a
segurança alimentar. Também simultaneamente são significativamente diminuídos
prejuízos, em particular os económicos dos pescadores. Para consumo humano, a garantia
de qualidade é evidenciada por rotulagem específica.

1

Regulamento (CE) N.º 853/2004 de 29 de abril. Jornal Oficial da União Europeia. Parlamento Europeu e Conselho

da União Europeia.
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