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RESUMO

Em Singapura, durante o ano de 2015, a bactéria Streptococcus do Grupo B (GBS) com tipo de sequência 
283 (ST283) causou um surto de origem alimentar de doença invasiva por GBS, sendo os únicos casos 
reportados no mundo. Mais de 20% dos casos foram observados em adultos saudáveis sem comorbidades, 
o que é incomum para GBS. O surto foi associado ao consumo de peixes de água doce crus.

Investigações subsequentes constataram que o GBS ST283 é comum entre os GBS que causam doença 
em humanos e tilápia em todo o Sudeste Asiático há pelo menos 20 anos, ao passo que este tem sido 
raramente identificado fora desta região. Considerando o caráter emergente desse surto, este perfil de 
risco consolida o conhecimento atual para identificar os dados e a lacunas sobre a ocorrência e dinâmica 
do GBS ST283 em toda a cadeia de fornecimento de peixes de água doce no Sudeste Asiático.

Apesar da infeção por GBS em peixes poder apresentar-se com poucos sinais clínicos de doença, os surtos 
de GBS em aquacultura de tilápia de alta densidade podem resultar numa infeção grave com mortalidades 
de até 80% do lote. Estes surtos são frequentemente não documentados mas provavelmente têm um amplo 
efeito na aquacultura, dada a sua importância económica e social no Sudeste Asiático.

Adicionalmente, existe uma falta de dados sobre os padrões de consumo de peixes, incluindo a frequência, 
quantidade, preparação e dados demográficos de consumidores. Não obstante, o consumo de peixes 
de água doce sem tratamento com calor (crus ou em pratos fermentados) é comum no Sudeste Asiático. 
Considerando a grande lacuna de dados, o risco do GBS ST283 associado ao consumo de peixes de água 
doce continua a ser altamente incerto. As potenciais opções de gestão de risco começam com o uso de 
boas práticas de manuseio e biossegurança na aquacultura e boas práticas de segurança alimentar em 
toda a cadeia de fornecimento do pescado.

Palavras-chave: segurança alimentar, doenças de origem alimentar, Streptococcus agalactiae, Streptococcus 
do Grupo B (GBS), ST283, peixes de água doce, aquacultura, peixe cru, Sudeste Asiático, perfil de risco.
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RESUMO EXECUTIVO

Em 2015, a bactéria Streptococcus agalactiae, também denominada Streptococcus do Grupo B (GBS), 
causou um surto que envolveu pelo menos 146 pessoas em Singapura. A estirpe responsável foi identificada 
como tipo de sequência 283 (ST283). Este surto foi marcante, porque foi o primeiro surto de origem 
alimentar documentado de uma doença invasiva causada por GBS e porque causou uma doença invasiva 
em adultos, previamente saudáveis. A doença incluiu infeções graves tais como artrite séptica e meningite. 
As investigações epidemiológicas apontaram para uma forte associação com o consumo de peixes de água 
doce crus. Foi emitido um parecer em Julho de 2015 para advertir a população para não comer peixes de 
água doce crus e o surto rapidamente diminuiu. O reaparecimento de casos levou a uma nova legislação em 
Dezembro de 2015 que baniu a venda de peixes de água doce crus como comida pronta para o consumo. 
Contudo, um pequeno número de casos de ST283 continuou a ser observado em Singapura, tendo sido 
identificados 18 casos em Julho de 2020, indicando a existência de um risco ainda em curso. A fonte destas 
infeções mais recentes ainda não foi identificada, e os doentes não recordavam terem comido peixe de 
água doce cru quando foram entrevistados pelos agentes.

As investigações desde 2015 têm vindo a mostrar que a doença invasiva por GBS ST283 é comum noutros 
países e áreas próximas do Sudeste Asiático incluindo a China, Hong Kong, República Democrática Popular 
do Laos, Tailândia e Vietname. Em contraste, muito pouco casos foram reportados fora desta região, apesar 
de terem sido realizados numerosos estudos de tipagem apropriados na África, China continental, Europa, 
e América do Norte e do Sul.

A FAO produziu um perfil de risco para documentar o estado atual de conhecimento sobre a presença e 
transmissão de GBS ST283 na cadeia de fornecimento de peixes de água doce (incluindo a aquacultura 
e a pesca, transporte, processamento, comércio, preparação e consumo) e identificar lacunas de dados 
relevantes. A questão de particular interesse relativa a gestão de risco foi: “Qual o risco que o GBS ST283 
constitui para a saúde humana via o consumo de peixes de água doce?”

Os portadores comuns do GBS (não especificamente o GBS ST283) são homens e mulheres saudáveis. 
Desde os anos 60, o GBS foi reconhecido como uma causa principal para a sepse neonatal e infeção em 
grávidas e parturientes no mundo. Para além disso, o GBS emergiu desde os anos 90 como uma causa 
comum de sepse em adultos com comorbidades, no entanto é pouco comum em adultos saudáveis. Em 
contraste, o GBS ST283 causa doença invasiva em adultos previamente saudáveis.

Foram realizados muito poucos estudos em relação ao crescimento, sobrevivência e inativação do GBS 
em geral. Contudo, as informações publicadas indicam que os estreptococos não são resistentes ao calor 
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e não sobrevivem à pasteurização; o GBS ST283 em particular é mais sensível ao calor do que Escherichia 
coli O157:H7 e Listeria monocytogenes. Para além disso, o GBS é capaz de crescer em concentrações de 
NaCl de até 5,5% e numa ampla gama de pH, apesar de terem uma menor resistência a acidez do que E. 
coli O157:H7 e L. monocytogenes.

As tilápias são peixes de água doce. Estes peixes são criados em viveiros em pisciculturas espalhadas pelo 
Sudoeste Asiático. O GB ST283 foi identificado em tilápias cultivadas na Malásia, Tailândia e Vietnam, e 
pode também estar presente em outras indústrias de aquacultura, tendo sido detetado em várias espécies 
de água doce. A infeção dos peixes com Streptococcus spp., incluindo GBS, pode ser variada, e os sinais 
clínicos são de uma ampla gama. A infeção pode ocorrer em qualquer idade do peixe, e todos as fases 
de ciclo de vida podem contribuir para a transmissão, o qual pode ser via o ambiente aquático e efluente 
humano. Os surtos de GBS em pisciculturas podem resultar em mortalidades até 80%. Isto é de particular 
importância dado que o Sudoeste Asiático é uma das principais regiões produtoras de peixes de água doce 
no mundo, e a tilápia do Nilo é uma espécie económica importante em toda a região. No Sudeste Asiático, 
os peixes de água doce, incluindo a tilápia, são produzidos principalmente para o consumo doméstico.

Dada a importância económica dos peixes de água doce, existem alguns dados relativos ao controlo de 
GBS no ambiente aquático. Particularmente, o risco da doença por GBS em peixe pode ser reduzido via 
uma boa gestão da qualidade de água e boas práticas de criação. Em relação à qualidade de água, o risco 
da doença por GBS em peixe aumenta com alta temperatura da água, alta acidez/alcalinidade da água 
e poluição da água. As boas práticas de criação incluem o tratamento da água do tanque e dos alevinos 
antes da introdução no meio de aquacultura; limpeza das unidades de produção e equipamento entre 
lotes; manuseamento dos peixes com baixo stress e uma densidade de povoamento apropriada; uso 
de ração de boa qualidade e em quantidades apropriadas; remoção de peixes mortos e moribundos; e 
implementação de boas práticas de biossegurança. Contudo, observou-se que a implementação de boas 
práticas de criação, por si só, podem não ser suficientes para prevenir a doença por GBS em peixes e 
consumidores de pescado.

A investigação da ocorrência de GBS e GBS ST283 na produção e cadeia de fornecimento de peixes de 
água doce revela uma falta de dados robustos, incluindo os mecanismos exatos através dos quais o GBS 
causa doença nos peixes; prevalência nos peixes de água doce (incluindo peixes sem sinais clínicos e 
peixes doentes) em ambientes selvagens e de aquacultura, regiões e países; os efeitos dos fatores de 
processamento; e prevalência e concentração de GBS nos peixes ao longo da cadeia de fornecimento, 
incluindo retalho e restaurantes. Para além disso, existe falta de dados relativamente aos padrões de 
consumo incluindo frequência, quantidade e preparação (cru, em conserva, tratamento com calor, etc.) 
do peixe antes do consumo. Particularmente, não são bem entendidos os efeitos de várias práticas de 
preparação (tais como adição de sumo de lima) e preservação (tais como fermentação) na concentração de 
GBS. De forma semelhante, os dados demográficos da população consumidora não estão bem descritos, 
apesar de se saber que o consumo de peixe de água doce cru (sem tratamento com calor) é comum no 

xii
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Sudeste Asiático e pode ser considerado normal em algumas culturas. Por exemplo, o surto em Singapura 
concentrou-se largamente em pessoas de origem chinesa mais velhas, as quais, mais provavelmente 
consomem peixe de água doce cru com caldo.

O mecanismo via o qual o GBS (e especificamente o GBS ST283) causa a infeção e doença invasiva, 
especialmente a infeção e doença de origem alimentar, não é conhecido. Não se encontram disponíveis 
dados sobre a relação dose-resposta de GBS ST283 em humanos após ingestão oral, e apenas existem 
dados limitados para modelos animais. Não se encontram disponíveis dados robustos relativos à 
epidemiologia de GBS ST283 devido a cuidados de saúde, diagnóstico, tipagem bacteriana e infraestrutura 
de divulgação limitados. Como resultado, o GBS ST283 invasivo no Sudeste Asiático pode ser uma doença 
tropical negligenciada, e a falta de dados perpetua uma falta de investimento na divulgação, e vice-versa. 
Fundamentalmente, não se sabe se a gravidade da doença associado ao surto de GBS ST283 em Singapura 
está relacionada com esta estirpe em específico ou a outros fatores tais como o modo de transmissão ou 
o nível de contaminação.

Devido à falta global de dados quantitativos, foi feita a tentativa de uma avaliação de risco qualitativo para 
a doença causada pelo GBS ST283 resultante do consumo de peixe de água doce cru. A doença pode 
ser categorizada como grave, no entanto, a probabilidade de exposição a níveis suficientemente altos é 
altamente incerta, resultando numa subsequente classificação de risco que pode variar de baixo a alto. 
Para além disso, o consumo de peixe fermentado ou peixe que tenha sido preparado com especiarias e 
condimentos é classificado como tendo risco igual ao consumo de peixe de água doce cru - esta estimativa 
conservadora foi baseada na ampla gama de tolerância de pH de GBS ST283, apesar deste efeito também 
ser muito incerto. Em contraste, o consumo de peixe parcialmente ou totalmente tratado com calor é 
classificado como tendo um risco mais baixo - isto baseou-se na suscetibilidade do GBS ST283 ao calor, 
apesar deste efeito depender da extensão do tratamento com calor.

A falta de dados quantitativos fiáveis também limita as opções de gestão de risco recomendáveis. As opções 
de mitigação de risco que provavelmente terão algum efeito baseiam-se na aplicação de Boas Práticas 
de Manipulação na Aquacultura durante a produção; Boas Práticas Higiénicas, Boas Práticas de Fabrico 
e um sistema de Análise de Perigos e Controlo de Pontos Críticos durante o processamento, transporte 
e comercialização. Apesar do consumo de peixe cru estar claramente relacionado com a ocorrência da 
doença causada pelo GBS ST283 em Singapura, o consumo de peixe cru é largamente praticado no 
Sudeste Asiático devido à sua importância cultural, e tem havido esforços contínuos via uso de campanhas 
de saúde pública para reduzir esta prática. Foi especulado que as abordagens participativas que envolvem 
comunicações de risco estratégicas e o envolvimento da comunidade poderão ser mais eficazes em mudar 
as práticas alimentares associadas ao consumo de peixe cru, apesar de estas abordagens terem ainda 
que ser testadas. As opções de gestão de risco com potencial a nível da aquacultura incluem vacinação, 
suplementos alimentares (probióticos), glicoinibidores, e vigilância do GBS, apesar de ainda ser necessário 
avaliar a relação custo-benefício destas opções.
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1.1 Contexto do problema de segurança alimentar

O único surto de origem alimentar de uma doença invasiva causada por Streptococcus agalactiae, também 

designada por Streptococcus de Grupo B (GBS), ocorreu em Singapura no início de 2015. Isto ocorreu 

devido a uma estirpe invulgar de GBS, designada como tipo de sequência 283 (ao longo deste documento, 

este vai se abreviado como ST283). O surto foi marcante, porque era de origem alimentar e envolveu uma 

doença invasiva em vários adultos previamente saudáveis - mais de 20% dos casos invasivos de ST283 

ocorreram em adultos saudáveis, sendo que apenas 2% de doença invasiva não associada a GBS ST283 

foi observada em adultos previamente saudáveis. Isto sugere que a ST283 é mais virulenta do que outras 

estirpes de GBS. As investigações desde então têm mostrado que o GBS ST283 é prevalente em pessoas 

noutros países/áreas dentro e próximos do Sudeste Asiático incluindo a China, Hong Kong, República 

Democrática Popular do Laos, Tailândia e Vietnam (Barkham et al., 2019, Kalimuddin et al., 2017). 

As investigações epidemiológicas do surto de Singapura apontaram para uma forte associação com o 

consumo de peixe de água doce cru, o qual é um prato popular entre a população mais velha de origem 

chinesa de Singapura, como um complemento do caldo. Um parecer emitido em Julho de 2015 advertiu o 

público para evitar comer peixe de água doce cru, e promoveu uma redução do surto. O reaparecimento 

de casos levou a uma nova legislação em Dezembro de 2015, a qual baniu a venda de peixe de água doce 

cru como comida pronta para o consumo (Rajendram et al., 2016, Tan et al., 2016). O ST283 foi identificado 

em criações de tilápias na Malásia, Tailândia e Vietname, mas pode também estar presente em outras 

indústrias de aquacultura (Barkham et al., 2019). Apesar das vias de transmissão do ST283 não terem sido 

estudadas fora de Singapura, a observação de ST283 em humanos e peixes na região do Sudeste Asiático, 

onde o consumo de peixe cru é comum, e a ocorrência muito rara do ST283 fora da região, sugere uma 

relação entre o consumo de peixe de água doce e a infeção pelo ST283 em humanos. 

1 INTRODUÇÃO
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Consequentemente, este emergente agente patogénico de origem alimentar tem o potencial para ter um 

efeito significativo na saúde pública na região do Sudeste Asiático. Para além disso, dado o crescimento 

da aquacultura na região e o consumo crescente de peixe, isto tem um potencial considerável para afetar a 

segurança alimentar e os meios de subsistência no Sudeste Asiático. De forma semelhante, as exportações 

fora da região, de tilápia viva para criações e tilápia para consumo humano, podem constituir um perigo 

global. Contudo, tal como vai ser demonstrado neste perfil de risco, existe uma falta significativa de dados 

para o entendimento do GBS ST283 de origem alimentar, o que impede uma avaliação completa do risco 

e para o apoio de tomada de decisão na gestão de risco. O GBS ST283 afeta potencialmente seis itens 

dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas: Erradicar a Pobreza, Erradicar a 

Fome, Saúde de Qualidade, Trabalho Digno e Crescimento Económico, Produção e Consumo Sustentáveis, 

e Proteger a Vida Marinha. 

1.2 Âmbito e finalidade deste perfil de risco

Para fornecer informação científica aos gestores de risco, este documento contém informação pertinente 

relativa ao risco que o GBS ST283 derivado de peixe constitui para a saúde pública em vários países. O 

âmbito deste perfil de risco encontra-se restrito a peixe de água doce, o qual pode ser criado ou pescado de 

forma comercial ou não comercial. Particularmente, a tilápia é a espécie de peixe de água doce em destaque, 

devido à sua alta produção, consumo comum e uma prevalência relativamente alta de GBS ST283. O GBS 

ST283 também foi encontrado noutras espécies de animais aquáticos, incluindo sapos e peixes marinhos. 

No entanto, estes ainda não foram associados a uma doença de origem alimentar, razão pela qual estas 

espécies não foram incluídas neste documento. Não existem evidências da ocorrência de GBS noutras 

espécies aquáticas, como por exemplo crustáceos, moluscos ou outros invertebrados, ou macroalgas.

O objetivo deste perfil de risco é o de fornecer informação completa, via uma revisão crítica dos dados 

e evidências cientificas atualmente disponíveis, para abordar a questão de gestão de risco de descrita a 

seguir:

Qual o risco que o GBS ST283 constitui para a saúde humana via o consumo de peixes 
de água doce no Sudeste Asiático e zonas circundantes?

Neste documento, é descrito o estado atual de conhecimento sobre a presença e transmissão do GBS 

ST283 na cadeia de fornecimento de peixes de água doce, cobrindo a aquacultura e pesca selvagem, 

transporte, processamento, comercialização, preparação e consumo. São considerados diferentes métodos 

de preparação e consumo, com o maior detalhe possível. É apresentada uma avaliação preliminar do atual 

risco para a saúde pública ao integrar a informação disponível, e são resumidas as lacunas de dados. É 

importante salientar que o perfil de risco não representa uma avaliação de risco completa, mas deve ser 

utilizado para assistir os gestores de risco em apurar a potencial necessidade de uma gestão de risco 

completa. Encontram-se descritos medidas de controlo possíveis para auxiliar a gestão de risco.

Sempre que possível, a informação baseia-se especificamente no GBS ST283. Quando tal informação 

não está disponível, são considerados os dados de GBS, de outras espécies de estreptococos que afetam 

o peixe, de outras espécies de estreptococos que não afetam o peixe, e outros agentes patogénicos de 

origem alimentar bacterianos e não bacterianos de peixes, sendo que se presume que esta ordem reflete 

a hierarquia da força da evidência.
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2.1.  Perigo em questão: Streptococcus do Grupo B com tipo de 
sequência 283

2
COMBINAÇÕES PREOCUPANTES DE 
MATÉRIAS PRIMAS ALIMENTARES 
PERIGOSAS

• Os portadores comuns do GBS (não especificamente o ST283) são homens e mulheres saudáveis.

• O GBS (não especificamente o ST283) é a principal causa de doenças invasivas neonatais no mundo.

•  O GBS (não especificamente o ST283) emergiu como uma causa comum de sepse em adultos com 
comorbidades, no entanto, é incomum em adultos saudáveis.

•  O GBS foi reportado em mamíferos, répteis, anfíbios, peixes ósseos e peixes cartilaginosos (raias), mas 
não em pássaros. O GBS ST283 e todos os tipos estritamente relacionados foram apenas reportados em 
humanos, peixes e sapos.

•  Os estreptococos em geral não são resistentes ao calor e não sobrevivem à pasteurização; em particular, 
o GBS ST283 é mais sensível ao calor do que Escherichia coli O157:H7 e Listeria monocytogenes. 

•  O GBS pode crescer numa ampla gama de pH, mas é menos resistente à acidez que E. coli O157:H7 e L. 
monocytogenes.

•  O GBS pode crescer em concentrações de NaCl de até 5,5% (a água do mar apresenta em média uma 
concentração de 3,5%).

•  O GBS consegue sobreviver em temperaturas de congelamento (-20ºC) e ultracongelamento tais como 
-70 °C.

PONTOS CHAVE:
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2.1.1. O microrganismo

2.1.1.1. Características do microrganismo

O GBS é um coco encapsulado, gram-positivo e não móvel, que se arranja em pares e cadeias. Este é 

anaeróbio facultativo, oxidase e catalase negativos. A maior parte dos isolados de GBS humanos derivados 

de doença clínicadas estirpes de GBS associadas a infeção humana, incluindo ST283, são beta-hemolíticos 

em agar suplementado com sangue ovino, e este é comumente utilizado como característica de identificação 

na microbiologia médica. Uma minoria dos isolados de humanos, algumas estirpes isoladas de bovinos e 

muitas estirpes isoladas de espécies aquáticas são não-hemolíticos.

O GBS faz parte da microbiota normal dos tratos gastrointestinal e genitoruniário saudáveis de homens e 

mulheres (Bliss et al., 2002, Lyhs et al., 2016). Contudo, este é oportunista e pode espalhar-se para outros 

locais do corpo, incluindo a corrente sanguínea, o cérebro e articulações, locais em que pode causar 

infeções graves, bem como úlceras cutâneas e feridas. O GBS foi identificado como um agente patogénico 

neonatal importante nos anos 60 e é a principal causa de meningite neonatal e sepse. As infeções invasivas 

pelo GBS também podem afetar mulheres grávidas, especialmente no periparto. Nos últimos 30 anos, o 

GBS emergiu como uma causa comum de sepse invasiva em adultos com comorbidades, apesar de ser 

incomum em adultos saudáveis que não as grávidas.

A classificação da Organização Mundial da Saúde para as doenças causadas pelo GBS no ICD-10 

Versão:2016 incluem: A40.1 (“Sepse devido a Streptococcus do grupo B”), B95.1 (“Streptococcus, do grupo 

B, como a causa de doenças classificadas [sic] noutros capítulos”), e classificações neonatais específicas, 

tais como P23.3 (“Pneumonia congénita devido a Streptococcus, grupo B”) e P36.0 (“Sepse do recém 

nascido devido a Streptococcus, grupo B”). Não esta incluída uma classificação em separado para GBS de 

origem alimentar ou GBS ST283 (WHO, 2016).

2.1.1.2. Subtipagem de Streptococcus do Grupo B

O GBS pode ser classificado ao nível de subespécie com o uso de uma variedade de métodos de tipagem. 

Métodos diferentes classificam tipos de GBS de formas diferentes e a correlação entre as características 

bacterianas alvo de diferentes métodos é limitada. A tipagem capsular (sorotipagem) e a tipagem de 

sequência multilocus (MLST) são os dois sistemas mais comuns em uso. Apesar da sorotipagem continuar 

a ser útil como resultado de um possível surgimento de vacinas que atacam o polissacarídeo capsular, o 

MLST é um método muito mais discriminatório. Este já foi utilizado largamente nas últimas duas décadas 

para definir os tipos de sequências (STs) de GBS (Barkham et al., 2019, Da Cunha et al., 2014, Delannoy 

et al., 2013). Outros métodos de tipagem incluem a caracterização de resistência antimicrobiana (RAM), 

tipagem de genes de virulência e genes de proteínas de superfície, e a tipagem de sequências de inserção, 

potencialmente discriminando ainda mais entre estirpes que partilham o mesmo ST. Apesar de muitos 

fatores de virulência de estirpes isoladas de humanos serem utilizados em tipagem, muitos estão ausentes 

nos nas estirpes isoladas de animais, o que limita o uso destes para a tipagem de estirpes de outros 

hospedeiros. Mais recentemente, a sequênciação completa do genoma (WGS) tem vindo a ser utilizada 

para inferir o tipo de cápsula, ST, RAM, genes de virulência e genes de proteínas de superfície (Ashton et al., 

2015, Barkham et al., 2019, Furfaro et al., 2019, Sigaúque et al., 2018). O WGS melhorou consideravelmente 

a capacidade de distinguir entre bactérias estreitamente relacionadas, via avaliação de polimorfismos de 

nucleótido único (SNPs), ou abordagens de MLST do genoma completo ou genoma core. 

A sorotipagem de GBS identificou dez tipos capsulares: Ia, Ib, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX. Todas as estirpes 

de ST283 e STs estreitamente relacionadas (ver Secção 2.1.1.3) pertencem a um subtipo do sorotipo III, 

denominado III-4; este subtipo ainda não foi descrito em nenhuma outra linhagem de GBS, portanto este 
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corresponde a ST283 e a STs estreitamente relacionados. Com base na análise dos dados de WGS, o 

ST283 parece ser um clone que emergiu recentemente, nos anos 80, coincidindo com a intensificação 

da aquacultura (Barkham et al., 2019). O ST283 é uma de três linhagens de GBS que causam doença em 

peixes, sendo os outros o do ST7 e os outros estreitamente relacionados (os quais são de sorotipo Ia), e 

CC552 (sorotipo Ib) (Delannoy et al., 2013). 

 

2.1.1.3. Nomenclatura do tipo de sequência 283 

A tipagem de sequência multilocus (MLST) foi desenvolvida antes da sequenciação completa do genoma 

estar prontamente disponível. A MLST baseia-se na sequenciação de múltiplas partes (loci) de um genoma, 

dado que era mais fácil do que sequenciar o genoma completo. Este tem como alvo um conjunto definido de 

genes que geralmente, mas nem sempre, são conservados em toda a espécie. Para o GBS, o MLST envolve 

a avaliação das sequências de sete loci, em sete genes; para cada gene, ou locus, a sequência pode variar 

em diferentes GBS. Uma variante é designada por um alelo, e cada alelo recebe uma designação numérica, 

como por exemplo 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Os alelos são designados pela ordem de entrada no registo 

central, portanto a proximidade numérica dos alelos não implica que estes sejam mais semelhantes entre 

si do que outros alelos com números mais distantes. Cada um dos sete loci pode ter alelos múltiplos em 

diferentes GBS. O MLST vai então ter sete números, um para cada um dos sete loci. 

O conjunto de sete números de alelos para estes genes constituem o perfil alélico que define um ST 

específico. Por exemplo, o ST283 refere-se a um perfil alélico 9-5-7-1-3-3-2 (o qual corresponde ao número 

dos alelos nos sete loci: adhP, pheS, atr, glnA, sdhA, glcK, e tkt, respetivamente). Variantes de locus único 

(SLV) correspondem exatamente em seis de sete destes alelos, e variantes de locus duplos (DLV) em cinco 

de sete. Historicamente, têm sido utilizadas as semelhanças entre perfis alélicos para definir complexos 

clonais (CC) (Feil et al., 2004). Por exemplo, os peixes podem ser afetados por estirpes do CC7, o qual inclui 

e cujo nome deriva do ST7; outros STs no CC7 incluem ST6, ST500 e ST735, todos estes SLVs do ST7. De 

forma semelhante, o CC552 inclui e o nome deriva do ST552, mas também inclui ST246, ST258, ST259, 

ST260, ST261, ST553 e um número crescente de outros STs. Os ST260 e ST553 são SLVs do ST552, ao 

passo que o ST246, ST259 e ST261 são DLVs do ST552, e o ST258 é uma variante de locus triplos do ST552. 

Contudo, o MLST apenas avalia sete loci, o qual constitui uma pequena porção do genoma completo, 

e quaisquer duas bactérias com perfis de MLST semelhantes podem ter diferenças noutras partes do 

genoma. À medida que o WGS foi ficando mais comum, tornou-se claro que alguns STs que normalmente 

seriam considerados parte de um CC, com base em perfis de MLST semelhantes, não são na realidade 

estreitamente relacionados. Mais especificamente, para o ST283, a análise de sequências de genomas 

completos identificou que os STs reportados na base de dados pública de MLST e descritos a seguir são 

estreitamente relacionados.

•  ST491 (an SLV of ST283), and ST1311 (an SLV of ST491, and a DLV of ST283). Only one example of 

ST491 and ST1311 have been reported; they were isolated from tilapia in Viet Nam in 2006 and 2016, 

respectively, (Barkham et al., 2019, Delannoy et al., 2013).

•  ST739 (um SLV de ST283). Foi reportado apenas um exemplar de ST739; este foi isolado em 2014 

de um sapo tigre doente criado para consumo humano em Guangdong, China (Barkham et al., 2019).

Em contraste, os seguintes SLVs de ST283 nas bases de dados públicas de MLST não estão estreitamente 

relacionados, de acordo com a análise de dados WGS, ou não têm dados adicionais disponíveis para 

avaliação:

•  O ST160 é de origem desconhecida e não se encontram disponíveis dados genómicos;  

•  O ST690 é representado por uma estirpe isolado de um humano mas não existem disponíveis 

dados genómicos;

2. Combinações preocupantes de matérias primas alimentares perigosas
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•  O ST751 é representado por estirpes isoladas de humanos da Europa, os quais são do sorotipo II; 

e os dados WGS indicam que o ST751 não é estreitamente relacionado com ST283 (Barkham 

et al., 2019, Delannoy et al., 2013, Jones et al., 2003).

Para simplificar, o ST283 (em oposição a CC283) vai ser utilizado no resto do documento. No entanto, STs 

estreitamente relacionados incluindo ST491, ST739 e ST1311 vão doravante ser considerados como incluídos 

quando se mencionar o ST283. É importante salientar que devido ao uso predominante na literatura, vamos 

continuar a referir a CC7 e CC552, os quais incluem mais do que um ST.

2.1.1.4.  Susceptibilidade de Streptococcus do Grupo B a antibióticos em humanos e 
peixes

A prevalência de RAM em GBS varia de acordo com o hospedeiro, idade e localização geográfica. Na 

medicina humana e bovina, os beta-lactâmicos são o tratamento de eleição para GBS (exceto em doentes 

com suspeita ou confirmação de alergia a penicilina), apesar de haver um número pequeno mas crescente 

de relatos de GBS isolados de humanos, bovinos e de peixes com uma susceptibilidade reduzida a penicilina 

devido a alterações nas proteínas de ligação à penicilina (Li et al., 2020).

Para GBS ST283, a revisão da literatura revelou que não existem relatos de resistência a eritromicina, 

clindamicina ou penicilina (T. Barkham, comunicação pessoal, 2020). Os dados de resistência a tetraciclina 

são limitados. Particularmente, para GBS em geral (não especificamente ST283), a resistência a tetraciclina foi 

descrita como um marcador da adaptação ao hospedeiro humano (Da Cunha et al., 2014). A grande maioria 

das estirpes de ST283 isoladas antes de 2006 eram também resistentes à tetraciclina. Contudo, entre as 

estirpes isoladas mais recentemente, apenas as isoladas no Vietname e Malásia permanecem resistentes, 

ao passo que as isoladas na República Democrática Popular do Laos e Tailândia são susceptíveis. As estirpes 

isoladas em Singapura demonstram uma resistência variável a tetraciclina, presumivelmente devido à 

importação de diferentes países (Barkham et al., 2019). Suspeita-se que a presença e/ou persistência da 

resistência a tetraciclina está relacionada com o uso de tetraciclinas na aquacultura (Thi Kim Chi et al., 2017). 

Contudo, apesar de ter sido reportado o uso de antimicrobianos semelhantes na aquacultura na Tailândia 

e Vietname, a resistência à tetraciclina nas estirpes isoladas de humanos de ST283 desapareceram depois 

de 2012 (Rico et al., 2014). A perda de resistência à tetraciclina depois de 2012 também foi observada em 

estirpes isoladas de humanos de ST283 da República Democrática Popular do Laos e Singapura (Barkham 

et al., 2019).

2.1.1.5. Virulência do Streptococcus do Grupo B com tipo de sequência 283

Com base em análises genómicas publicadas e não publicadas conduzidas até à presente data, o ST283 

partilha muitos fatores de virulência com outras estirpes de GBS, incluindo a presença de cápsula, pili, o 

operão de hemolisina, e os genes de virulência hylB (hialuronidase), scpB (C5a peptidase), lmb (proteína de 

ligação a laminina), e bca (antigénio alfa da proteína C) (Edwards and Baker, 2020, Jensen, 1982, Mehershahi 

et al., 2015). O GBS ST283 e outros GBS não-ST17 têm o gene bibA (adesina BibA), mas não têm o gene 

hvgA (adesina GBS hipervirulenta) que é encontrado em ST17, a principal linhagem de GBS associada a 

infeção neonatal. Algo único no ST283 é a integração consistente de um profago na extremidade 5’ do 

gene hialuronidase hylB. Tem sido levantada a hipótese de esse profago pode desempenhar um papel na 

regulação da transcrição e expressão do gene hylB (Crestani, Forde and Zadoks, 2020).
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A virulência de ST283 em peixes quase certamente tem uma base molecular diferente da virulência 

em humanos. Um elemento genético móvel designado por Locus 3 está associado a estirpes de GBS 

patogénicas em peixe de todas as linhagens, ou seja CC7, ST283, e CC552 (Delannoy et al., 2016). Este locus 

contém o operão Leloir, o qual está associado ao metabolismo da galactose, e esta característica está mais 

presente nas estirpes isoladas de peixe em comparação com as de outras espécies hospedeiras (Richards 

et al., 2019). O Locus 3 também está presente em ST283 de origem humana (Crestani, comunicação pessoal) 

e tem vindo a ser ocasionalmente reportado noutros isolados, por exemplo GBS ST1 de bovinos, ST6 e ST7 

de humanos, e ST399 de um golfinho (Delannoy et al., 2016).

2.1.1.6. Os habitats naturais e hospedeiros de Streptococcus

Os Streptococcus do Grupo B foram designados por “agalactiae” (o qual significa “sem leite” em Grego) uma 

vez que este causa infeções nos úberes de vacas leiteiras, causando uma redução significativa na produção 

de leite. O GBS também foi reportado noutros mamíferos (camelos, cavalos, cães, gatos, macacos, focas, 

baleias, golfinhos, coelhos, porquinhos-da-índia, ratazanas e ratos), répteis (crocodilos, lagartos-monitores), 

anfíbios (sapos), peixes ósseos e peixes cartilaginosos (raias), mas não em pássaros.

As estirpes de GBS ST283 foram reportadas apenas em humanos, peixes e sapos (Barkham et al., 2019). O 

GBS ST283 foi maioritariamente detetado em espécies de peixes de água doce, mas com alguns isolados 

reportados em espécies marinhas (Zadoks et al., 2020). Neste ambiente, acredita-se que a sobrevivência 

de GBS seja limitada, com a sua presença na água ou outras fontes ambientais atribuída principalmente 

à contaminação com esgoto doméstico ou resíduos animais (Jafar et al., 2008, Jensen and Berg, 1982, 

Jorgensen et al., 2016). O GBS (não especificamente ST283) pode ocorrer no solo, água, sedimento e outras 

fontes ambientais (Lyhs et al., 2016).

2.1.2. Características de crescimento e sobrevivência

Para Streptococcus spp. em geral, e para GBS e GBS ST283 especificamente, existem poucos estudos 

publicados que reportam como as condições ambientais afetam o crescimento e sobrevivência do 

microrganismo. As principais bases de dados de microbiologia preditiva principalmente a ComBase 

(ComBase Team, 2019), o programa de microbiologia preditiva de agentes patogénicos do USDA, e o 

Sym’Previus (Sym’Previus Team), não incluem registos para Streptococcus spp. ou GBS em alimentos ou 

em caldos. Os principais estudos experimentais estão resumidos na Tabela 1 e Tabela 2, e nas secções 

seguintes.

MÍNIMO ÓTIMO MÁXIMO

Temperatura (°C) 5 30 45

pH 3 7 11

Atividade da água1 >0.91 Uncertain >0.99

NaCl (por cento) 0 0.5 5.5

Tabela1   Limites para o crescimento de GBS (não especificamente ST283) quando as 
outras condições são próximas das ideais

1 Para Streptococcus spp., em geral.
 Fonte: Laith et al., 2017.

2. Combinações preocupantes de matérias primas alimentares perigosas



8 PERFIL DE RISCO
Streptococcus do Grupo B (GBS)/Streptococcus agalactiae com tipo 
de sequência (ST) 283 em peixes de água doce

ORGANISMO Valor D a pH 7,0 e a 56,4 °C Valor D a pH 2,35 e a 37 °C

GBS ST283 (a) 0.72 ± 0.06 0.32 ± 0.13

GBS ST283 (b) 0.72 ± 0.06 0.68 ± 0.28

GBS ST335 0.88 ± 0.12 0.60 ± 0.01

GBS ST651 0.74 ± 0.12 0.44 ± 0.08

E. coli O157:H7 11.44 ± 1.19 N.M.

L. monocytogenes 9.78 ± 0.30 23.69 ± 1.72

Tabela2.  Tempos de redução decimal (em minutos) para vários agentes patogénicos sob 
diferentes condições 

2.1.2.1. Temperatura

Geralmente, as bactérias do género Streptococcus, e GBS especificamente, não sobrevivem à pasteurização. 

Os estudos experimentais em leite humano mostraram como ambos, a pasteurização a baixa temperatura 

(62ºC) durante um longo período de tempo (30 minutos) (LTLT) e pasteurização a alta temperatura (72ºC) 

durante um curto prazo (16 segundos) de tempo (HTST) são capazes de efetivamente reduzir as altas cargas 

de GBS para abaixo do limite detetável (>6 log de redução após 4 segundos a 72ºC; >5 log de redução 

após 5 minutos a 62,5ºC), (Terpstra et al., 2007, Wills et al., 1982). 

Os efeitos de mergulhar fatias de peixe cru em caldo quente, o qual foi a prática associada ao surto em 

Singapura em 2015, foram simulados a 56,4ºC por Zwe et al. (2019). Os resultados de testes para identificar 

a resistência ao calor de diferentes estirpes de GBS foram expressos em forma de tempo de redução 

decimal (valor D). Este é o tempo necessário para atingir uma redução na concentração bacteriana, a qual 

é equivalente a matar 90% de GBS. Portanto, um organismo com um valor D menor morre mais facilmente 

e é menos resistente ao calor. Os resultados indicam que todas as estirpes de GBS testadas eram menos 

resistentes do que Escherichia coli O157:H7 e Listeria monocytogenes. Apesar de GBS ST283 ter os valores 

D mais baixos para resistência ao calor, estes não eram significativamente diferentes dos valores para a 

estirpe GBS ST651 (Tabela2).

As células vegetativas de estreptococos são geralmente resistentes quando armazenadas congeladas 

(Speck and Ray, 1977). Evans, Klesius and Shoemaker (2004) confirmaram a sobrevivência de 100% das 

amostras de GBS em órgãos de tainha naturalmente infetadas, armazenados entre –20ºC a –70ºC durante 

até 9 meses. De forma semelhante, tecidos de tilápias experimentalmente infetados e armazenados a 

–70ºC até 180 dias permitiram a recuperação de GBS viável.

O GBS isolado de peixes (tilápias híbridas naturalmente infetadas) cresceu a temperaturas que variaram 

entre 5 °C a 45 °C, sendo que o crescimento ótimo foi observado aos 30 °C (Laith et al., 2017). O GBS CC552 

cresce a 28 °C mas não a 37 °C, ao passo que CC7 e ST283 podem crescer em ambas as temperaturas.

Fonte: Zwe et al., 2019.
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2.1.2.2. pH

Com base na patofisiologia do GBS em humanos, este adaptou-se com sucesso a níveis diferentes 

de pH, variando entre o ambiente ácido da mucosa vaginal (pH 4 ± 0,5) para ambientes quase neutros 

do trato respiratório e sangue humano (Shabayek and Spellerberg, 2017). Um estudo com o uso de 

pH equivalente ao suco gástrico de 2,35, indicou que todas as estirpes testadas de GBS eram menos 

resistentes ao ácido do que E. coli O157:H7 e L. monocytogenes, quando testados a 37 °C. Estes resultados 

são surpreendentes, dado que L. monocytogenes não é geralmente reportado por tolerar pH tão baixo. 

No entanto, a interpretação de trabalhos experimentais sobre resistência a ambientes ácidos pode 

ser complicada, porque as bactérias podem ajustar se a um pH mais baixo, com o passar do tempo. 

As duas estirpes de GBS ST283 testadas neste trabalho diferiram significativamente na sua tolerância 

a pH ácido; o valor D mais baixo medido foi o de uma das estirpes de GBS ST283, contudo,este valor 

não era significativamente diferente de GBS ST651 (Tabela2), (Zwe et al., 2019). O GBS de tilápia híbrida 

naturalmente infetada demonstrou crescimento a um pH que variava entre 3 e 11, com um valor ótimo 

de crescimento a 7 (Tabela 1), (Laith et al., 2017). É desconhecida a relevância destas experiências de 

tolerância à acidez para o ambiente natural, como por exemplo em preparações culinárias. Para além disso, 

foi demonstrado que é necessário um pH ácido (pH 5) para a adesão de uma estirpe GBS encapsulada 

(SaTiBe08-18, ST261, sorotipo Ib) às células epiteliais dos explantes intestinais de tilápia (Barato et al., 2016).

2.1.2.3. Atividade da água

A atividade da água (aw) é um parâmetro crítico que afeta a atividade microbiana. São desconhecidos 

os valores precisos de requisitos mínimos de aw necessários para o crescimento e sobrevivência de 

GBS ST283 e GBS em geral. Contudo, são tipicamente necessários valores de aw > 0,91 para sustentar o 

crescimento e sobrevivência da maior parte de bactérias Gram positivas (Roos, 2003).

2.1.2.4. Salinidade

O GBS pode crescer em concentrações de NaCl entre 0 a 5,5%, conforme apresentado na Tabela 1 (Laith 

et al. (2017). De acordo com esses parâmetros, o GBS de tilápias vermelhas híbridas de água doce pode 

sobreviver em condições de 0 a 1% de NaCl, mas não em condições de 6 a 8% de NaCl (Amal, 2007). Já 

o GBS isolado do pomfret prateado de água marinha (Pampus argentusa) foi capaz de crescer num meio 

de cultura com condições de 3 a 4% de NaCl (Azad et al., 2012, Duremdez et al., 2004). Estes resultados 

laboratoriais apoiam a possibilidade do GBS ocorrer em peixe de água salobra ou marinha, conforme 

demonstrado para CC552 em várias espécies de peixes (Bowater et al., 2012).

2.1.2.5. Pressão alta

A exposição de bactérias a uma pressão alta causa danos na sua membrana celular, com consequente 

desnaturação das proteínas e morte celular. Por esta razão, devido à presença de uma parede celular 

espessa e rígida, as bactérias Gram positivas são geralmente mais resistentes a pressões altas do que as 

bactérias Gram negativas. Dados experimentas de S. agalactiae ATCC 12927 (não é uma estirpe ST283) 

no leite humano tratado com processamento a alta pressão (HPP) demonstrou uma redução 8-log após 

quatro minutos a 400 unidades de pressão megapascal (MPa) (Viazis, Farkas and Jaykus, 2008).

2. Combinações preocupantes de matérias primas alimentares perigosas
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2.2. O alimento: peixes de água doce

• O Sudeste Asiático é uma das principais regiões produtoras no mundo de peixes de água doce.

•  A tilápia do Nilo pode ser considerada uma espécie economicamente importante a nível regional, 

uma vez que vários países do Sudeste Asiático estão entre os principais produtores.

•  Os peixes de água doce do Sudeste Asiático, incluindo a tilápia, são principalmente produzidos 

para o consumo doméstico.

•  O GBS ST283 foi encontrado em tilápias, incluindo peixes aparentemente saudáveis, e também 

noutras espécies de aquacultura no Sudeste Asiático.

PONTOS CHAVE:

2.2.1. Cadeia de fornecimento de peixes de água doce

O Sudeste Asiático tem recursos aquáticos abundantes, incluindo cinco sistemas fluviais principais. As 

suas bacias hidrográficas e grandes afluentes, bem como o clima, são altamente favoráveis para a pesca 

e aquacultura de peixes de água doce. A tilápia é de grande importância para este perfil de risco, uma vez 

que é uma das principais espécies de aquacultura de água doce, com a terceira maior produção, atingindo 4 

525,4 mil toneladas globalmente em 2018 (FAO, 2020b) e porque o GBS, incluindo ST283, é um importante 

agente patogénico para a tilápia.

A produção de tilápia encontra-se altamente concentrada em alguns países e os principais países 

produtores de tilápia contabilizaram aproximadamente 98% da tilápia global cultivada em 2016, dos quais 

aproximadamente 95% foram vendidos domesticamente (El-Sayed, 2019). Apesar dos dados exatos serem 

escassos, as criações de pequena escala, as quais pensa-se que contribuem entre 30 a 80% para o total 

do volume de produção de aquacultura (HLPE, 2014, Phillips et al., 2016), fazem uso de práticas de criação 

mais tradicionais e com menor ligação a mercados, quando comparadas com as operações comerciais de 

larga escala (Ali et al., 2018). A amostragem tem sido insuficiente para permitir comentar sobre o facto do 

GBS ST283 ser mais comum em viveiros de pequena escala ou grande escala.

A cadeia de fornecimento para peixe de água doce, apesar de algumas diferenças entre espécies, origem 

(pesca versus aquacultura), e países, pode ser geralmente dividida nas seguintes fases (Tint et al., 2020):

 (i) Produção de peixe, via pesca ou aquacultura

 (ii) Captura

 (iii) Transporte

 (iv) Processamento

 (v) Armazenamento, transporte e comercialização

Estas fases estão descritas em maior detalhe nas próximas secções. É apresentada uma visão geral na 

Figura1.
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2.2.1.1. Produção

Os sistemas de produção para peixe de água doce são diversos e variam desde as criações tradicionais de 

pequena escala até sistemas de cultivo de alta densidade e intensivos. Os peixes tais como a tilápia podem ser 

criados em gaiolas ou tanques-rede em rios e lagos, viveiros de fundo natural ou tanques de geomembrana com 

sistemas abertos, sistemas de aquacultura de recirculação, sistemas de cultivo em canais em lagos, sistemas 

de tecnologia biofloco, sistemas aquapónicos, ou ainda associados a produção de arroz (rizipiscicultura) 

(Abakari et al., 2020, He et al., 2020, Liang and Chien, 2013, Wambua et al., 2020). A criação pode ser feita 

em monocultura, ou policultura, com outros peixes herbívoros ou omnívoros e camarões, bem como outras 

espécies animais e vegetais, tais como sapos e arroz (Stickney, 2013). Contudo, a não ser que seja bem gerida, 

o policultivo pode resultar numa qualidade de água inferior em comparação com uma monocultura (Chang 

et al., 2020). Os detalhes de gestão de saúde dos peixes e controlo de GBS são fornecidos na Secção 2.3. 

 

2.2.1.2. Pesca e despesca das pisciculturas

A pesca dos peixes de água doce pode diferir dependendo da espécie. Em contraste, as condições de 

manipulação ao longo da cadeia de fornecimento são relativamente semelhantes entre as espécies, apesar 

da diversidade étnica dos consumidores no Sudeste Asiático. 

Na pesca, os métodos de captura são diversos, incluindo redes, anzóis e armadilhas, dependendo de 

práticas locais e condições comerciais (Borderías and Sánchez-Alonso, 2011, Hortle, 2009). Para peixes 

de cultivo, os métodos de despesca variam dependendo da densidade de estoque e tipo de viveiro, por 

exemplo tanque, gaiola ou canais. Em sistemas de produção intensivos, a despesca é normalmente um 

evento único, realizado no fim do ciclo de produção. Os métodos utilizados incluem o uso de redes ou 

bombeamento dos peixes vivos para outra unidade de produção ou veículo de transporte, seguido de 

envio para uma unidade de processamento. Os viveiros de aquacultura intensivos geralmente praticam o 

monocultivo e são mais comumente orientados para o mercado de exportação ou focam-se em produtos 

premium no mercado doméstico, vendidos via retalho. Os produtos premium têm mais requisitos, dado 

que são comercializados e vendidos a um preço mais elevado (FAO, 2018). As unidades de produção em 

pequena escala geralmente fazem uso de uma despesca parcial, selecionando o peixe quando estes 

atingem o tamanho desejado para o mercado e vendem a mercados locais ou a comerciantes. Estes 

destinam-se exclusivamente ao mercado doméstico.

Figura 1. Representação geral da cadeia de fornecimento de peixe de água doce. 
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2.2.1.3. Transporte

Os peixes destinados a mercados internacionais tipicamente não são alimentados durante 24 a 48 horas 

antes de serem transportados para uma unidade de processamento. O tempo de jejum depende da 

temperatura da água e da espécie. O jejum reduz a carga microbiana no peixe e reduz a autólise post 

mortem provocada por enzimas digestivas, o que pode resultar em sabores desagradáveis (Borderías and 

Sánchez-Alonso, 2011). O período de jejum antes do transporte não é comumente praticado em peixes 

despescados em viveiros de pequena escala. O peixe é transportado vivo, geralmente à noite, numa vasta 

gama de tanques com ou sem oxigénio suplementar, num pequeno volume de água de viveiro. Em alguns 

casos, a água de transporte é arrefecida. As distâncias de transporte são geralmente curtas (dentro do 

mesmo distrito). Condições estressantes durante a despesca e transporte podem exacerbar o estresse em 

animais e comprometer a qualidade do produto (Borderías and Sánchez-Alonso, 2011). Em alguns casos, 

os peixes de água doce são imediatamente mortos após a despesca e distribuídos pelos mercados locais 

de peixe, restaurantes ou vendidos diretamente aos consumidores finais. O peixe é geralmente colocado 

no gelo e transportado em caixas com isolamento térmico.

2.2.1.4. Processamento

O processamento consiste em três fases (pré-processamento, processamento primário e processamento 

secundário), e todos os métodos de processamento envolvem um grau de manipulação do produto cru. O 

pré-processamento envolve a inspeção do produto, lavagem e classificação e isto pode ocorrer no navio 

ou nos mercados de animais vivos, restaurante ou fábrica de processamento.

O processamento primário envolve a remoção das vísceras, cabeça, rabo, barbatanas, escamas, pele e 

ossos. Em fábricas de processamento de larga escala, alguns destes passos podem ser automatizados, ao 

passo que em operações de pequena escala e em peixarias e restaurantes estes passos são realizados de 

forma manual. Os peixeiros de mercados de animais vivos e de alguns supermercados matam e evisceram 

o peixe e vendem-no como peixe inteiro fresco ou como um produto cozinhado e pronto a consumir (PAC) 

(Abdullah, Idrus and Mardi, 1978). Em fábricas de processamento, os peixes são mantidos em tanques de 

retenção até serem abatidos, escamados e eviscerados; a remoção da cabeça é opcional, dependendo 

da forma do produto final. O peixe inteiro é então refrigerado ou processado ainda mais.

O processamento secundário resulta em produtos de valor agregado, tais como filetes frescos, congelados 

ou empanados, e produtos salgados, secos, defumados ou enlatados. O grau de processamento depende 

da espécie e do destino final no mercado.

2.2.1.5. Vida útil

A informação sobre vida útil e transporte de peixes de água doce é limitada (Jimenez-Ruiz et al., 2020). 

Gerges, Selim and Osman (2016) observou que a vida útil dos filetes de tilápia era de sete dias quando 

armazenados a 2°C, ao passo que Cyprian et al. (2013) demonstrou que numa embalagem hermética a 

vida útil de um filete fresco aumenta para 20 dias quando armazenado a –1 °C e para 13 a 15 dias quando 

armazenado a +1 °C.

2.2.2. Estatísticas de produção

Ao longo dos últimos 20 anos, a produção global de pescado de água doce aumentou de 6,4 milhões de 

toneladas (média entre 1986 e 1995) para 12,0 milhões de toneladas (2018), ao passo que a aquacultura 

de água doce aumentou de 8,6 milhões de toneladas para 51,3 milhões de toneladas. A maior parte 

deste crescimento ocorreu na Ásia Oriental e Sudeste Asiático, onde a produção de peixe de água doce 

cultivado aumentou de 5,1 milhões de toneladas para 43,4 milhões de toneladas (FAO, 2020b). A Indonésia, 

as Filipinas, o Vietname e a Tailândia são os maiores produtores de tilápia cultivada e pescada na região 

(World Bank, 2013).
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O valor proveniente da aquacultura de peixes de água doce excedeu os 13,6 bilhões de USD em 2018, o 

qual constituiu 0,46 por cento do GDP regional (FAO, 2020a, World Bank, 2020). Nos países continentais 

do Sudeste Asiático, esta contribuição pode ser mais alta (entre 1,76% e 2,92% para Vietname, Myanmar e 

Cambodja). Espera-se que muitos governos do Sudeste Asiático promovam a produção de peixe baseada 

na piscicultura, como uma alternativa à pesca, cuja produção tem atingido um plateau durante vários anos 

(World Bank and Ministry of Planning and Investment of Vietnam, 2016). Consequentemente, os peixes de 

água doce são de grande importância para as economias regionais, bem como, para a segurança alimentar, 

e a GBS de origem alimentar pode constituir um risco para a produção de alimentos, segurança alimentar 

e crescimento económico.

2.2.3. Comércio internacional

O comércio internacional de peixes e produtos de pescado é essencial para as economias de muitos países 

e regiões. Muitos países em desenvolvimento, particularmente no Sudeste Asiático, estão a vivenciar um 

aumento contínuo no comércio internacional, com taxas de crescimento mais rápidas em comparação com 

países desenvolvidos. A China, o resto da Ásia Oriental, o Sudeste Asiático e a América do Sul aumentaram 

a sua quota partilhada de exportações globais de peixes e produtos de pescado de 38% para 54% entre 

1976 e 2018. Foi projetado um crescimento rápido da aquacultura ao longo da próxima década no Sudeste 

Asiático, bem como, no Sul da Ásia e América Latina (FAO, 2020b, World Bank, 2013).

Contudo, apenas uma pequena fração da produção de peixes de água doce é comercializada 

internacionalmente. De acordo com a FAO, aproximadamente 894 535 toneladas de produtos de peixes 

de água doce foram exportados de países do Sudeste Asiático (Figura2), o qual constitui apenas 10,22% da 

produção total de peixe de água doce da região em 2018 (FAO, 2020a). Para além disso, 674 580 toneladas 

(75,5 por cento) destes produtos exportados eram de peixe-gatopeixe-gato, principalmente na forma de 

filetes congelados (FAO, 2020a). Consequentemente, apesar da produção relativamente alta, a exportação 

de tilápias e carpas foi pequena. Estes dados enfatizam que os peixes de água doce do Sudeste Asiático 

destinam-se principalmente ao consumo doméstico.

A importação de produtos de peixes de água doce por parte de países do Sudeste Asiático é mais baixa 

do que as exportações (Figura 2). Entre os países do Sudeste Asiático, a Tailândia é o maior importador 

(37,8%) da região, seguido de Filipinas (20,0%) e Singapura (19,0%). O principal produto importado por parte 

dos países do Sudeste Asiático também foi o peixe-gato (particularmente na forma de filetes congelados), 

a maior parte do qual foi importado do Vietname (FAO, 2020a).

Figura 2. Quantidades de produtos de peixes de água doce importados e exportados por 
países do Sudeste Asiático entre 2010 e 2018

Fonte: FAO, 2020. 
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Existe uma tendência crescente para a importação e exportação de produtos de tilápia processados ou 

em conserva, incluindo peixes inteiros e filetes congelados (Figura 3). Atualmente, as preferências do 

consumidor em muitos países do Sudeste Asiático estão a mudar de peixes frescos tradicionais, de tamanho 

pequeno e não processado, para peixes de grandes dimensões vendidos em forma de produtos frescos, 

refrigerados ou congelados (El-Sayed, 2019).

Um aspeto importante é o fato de não se encontrarem disponíveis estatísticas para o comércio internacional 

de juvenis vivos e reprodutores para larviculturas e pisciculturas. No caso da tilápia, foram comercializados 

recursos piscícolas pelo continente, para expandir a comercialização de tilápia em países Africanos, onde 

as larviculturas não estão prontamente disponíveis (Mapfumo, 2018). É de notar que a importação de 

reprodutores de tilápia da Ásia foi especulado como sendo a fonte de surtos de GBS ST283 relacionados 

com peixe no Brasil em 2016 e 2017 (Leal et al., 2019).

2.2.4. Consumo

2.2.4.1. Volume

Em 2017, o consumo de peixes foi de mais de 20 kg per capita por ano na Oceânia, Ásia, América do Norte 

e Europa, versus, aproximadamente, 10 kg per capita na África, América Latina e Caraíbas (FAO, 2020b). O 

consumo anual de peixe em países do interior é inferior a 1 kg de peixe por capita, apesar dos avanços na 

logística e cadeias de fornecimento (FAO, 2020b). O peixe de água doce continua a ser importante para a 

segurança alimentar em muitos países de baixo e médio rendimento (FAO, 2020b, Hasselberg et al., 2020).

2.2.4.2.Preparação dos alimentos

Em termos gerais, os pratos de peixe podem ser divididos em várias categorias com base na preparação, 

incluindo peixe cru, peixe em conserva (por exemplo salgado e/ou fermentado), defumado (frio ou quente) 

e com tratamento térmico (cozinhado). Conforme observado no surto de GBS ST283 em Singapura, o termo 

“cozinhado” pode ser entendido de formas diferentes em línguas e culturas diferentes, como por exemplo 

“tratamento com calor” ou “preparado, mas não necessariamente tratado com calor”. Consequentemente, 

o uso do termo “cozinhado” pode levar a um mal-entendido no contexto de segurança alimentar. O peixe 

submetido a tratamento térmico não é conhecido por constituir um risco de segurança alimentar, caso 

seja suficientemente aquecido e protegido contra re-contaminação, e isto não é descrito em detalhe aqui.

Figura 3. Exportações e importações globais de tilápia

Fonte: FAO, 2018. 
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Pratos de peixe cru

O consumo de peixe cru está particularmente associado a práticas alimentares na zona da bacia do rio 

Mekong (Grundy-Warr et al., 2012). Um dos exemplos é o yu sheng, o qual foi associado ao surto da doença 

por GBS ST283 em 2015, em Singapura (Kalimuddin et al., 2017). Existe uma variedade de técnicas de 

preparação, mas este prato é tipicamente semelhante a uma salada com peixe cru. Outro prato tradicional 

de peixe cru, designado por koi pla, é comumente apreciado no nordeste da Tailândia e na República 

Democrática Popular do Laos. Este prato é feito de carne de peixe cru picada, misturada com pimenta 

malagueta, sumo de lima, especiarias e ervas. Este é relativamente fácil de preparar e é popular em aldeias 

de pescadores e de criadores de peixes, onde o peixe de água doce local está facilmente disponível e de 

forma barata.

Pratos de peixe em conserva

Para além de koi pla cru, Kaewpitoon et al. (2008) encontram-se identificados os seguintes pratos que não 

envolvem tratamento com calor:

•  pla som, ou peixe ácido, é um peixe moderadamente fermentado e armazenado durante algumas 

semanas; e

•  pla ra e jaewbhong são molhos ou condimentos que fazem uso de peixe salgado com outros 

ingredientes, e são armazenados e fermentados durante mais de três meses.

Observações esporádicas indicam que pla ra e jaewbhong são consumidos diariamente por um grande 

número de pessoas no Nordeste da Tailândia e nas planícies da República Democrática Popular do Laos. 

Apesar da tilápia do Nilo ser um peixe ciclídeo comum na região, apenas uma fração da sua produção é 

utilizada em tais pratos (0,32%), e este peixe é mais comumente preparado juntamente com o peixe-cobra, 

o barbo prateado, a perca trepadora, e uma variedade de peixes de água doce locais (1,58 a 5,96% do 

volume de produção).

São também consumidas várias formas de peixes de água doce em conserva no Sarawak, Malásia. Os 

exemplos incluem kasom ikien, consumido pelos Bidayuh, e kasam ikan, consumido pelos Iban. Estes pratos 

são comumente ingeridos com acompanhamento de arroz, e para as famílias mais pobres estes podem, 

por vezes, ser a única fonte de proteína numa refeição típica.

2.2.5.  Peixes de água doce associados com a ocorrência de 
Streptococcus do Grupo B e tipo de sequência 283

A identificação de GBS ST283 em peixes de água doce foi reportada numa variedade de espécies listadas 

aqui, embora se sublinhe que a deteção no retalho pode ser um resultado de contaminação cruzada de 

outras fontes. Para além disso, a identificação de espécies de peixes pode não ser precisa uma vez que 

é comum a substituição de espécies de alto valor por peixes mais baratos (Barkham et al., 2019). Esta 

lista está por ordem de aumento da força de evidência da infeção via o peixe, por exemplo, desde a uma 

potencial contaminação de tecidos pós despesca até evidências de invasão de órgãos durante a doença 

clínica do peixe vivo:

•  músculo vendido como sendo de carpa herbívora (Ctenopharyngodon idella) – três diferentes tipos de 

amostras obtidas de uma banca de alimentos em Singapura (Chau et al., 2017);

•  músculo vendido como sendo de carpa prateada (Hypophthalmichthys molitrix) – uma amostra de um 

supermercado em Singapura (Chau et al., 2017);

•  esfregaços de superfície, músculo e órgãos vendidos como sendo de carpa cabeçuda (Hypophthalmichthys 

nobilis) – seis diferentes amostras de um porto em Singapura (Chau et al., 2017);

•  esfregaços de superfície, músculo e órgãos de tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus) em supermercados 

e mercados de animais vivos em Singapura (Barkham et al., 2019, Chau et al., 2017);

•  órgãos de tilápia vermelha (Oreochromis sp.) em supermercados e mercados de animais vivos em 

Singapura (Barkham et al., 2019, Chau et al., 2017);

2. Combinações preocupantes de matérias primas alimentares perigosas
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•  todos os estágios de vida da tilápia vermelha (Oreochromis spp.), independentemente da manifestação 

clínica óbvia (Pradeep et al., 2016);

•  órgãos, por exemplo cérebro e rins, de tilápia do Nilo e tilápia vermelha com doença clínica de pisciculturas 

na Malásia, Vietname e Brasil (Barkham et al., 2019, Leal et al., 2019); e

•  órgãos de pangassius do Mekong (Pangasianodon gigas) com doença clínica (Zadoks et al., 2020).

Para além dos peixes de água doce mencionados acima, os sapos de água doce (Hoplobatrachus rugulosus, 

H. chinensis) e espécies marinhas (Lates calcarifer; conhecido como perca-gigante ou robalo asiático) foram 

reportados como tendo sido afetados pelo GBS ST283 (Barkham et al., 2019, Zadoks et al., 2020). Uma 

grande variedade de peixes marinhos são afetados por GBS CC7 e CC552 (Bowater et al., 2012, Delannoy 

et al., 2013, Plumb et al., 1974), no entanto a sua identidade está fora do âmbito deste perfil de risco.

2.3.  Fatores de risco para Streptococcus do Grupo B com tipo de 
sequência 283 na pré-colheita

A ocorrência de agentes patogénicos no ambiente do peixe por si só não é suficiente para causar um 

surto. São vários os fatores de estresse que desempenham um papel significativo nos surtos de doenças 

infeciosas em populações de peixes (Kumar et al., 2015, Yanong and Francis-Floyd, 2020). Alguns fatores 

de estresse comuns que foram associados com surtos de estreptococos incluem:

•  Qualidade de água má, como por exemplo altas temperaturas de água (Alsaid et al., 2013, Amal  

et al., 2015), baixa concentração de oxigénio dissolvido (Amal et al., 2015), altas concentrações de 

amónia (Amal et al., 2015), e uma alta acidez/alcalinidade (pH <6 ou >8) (Alsaid et al., 2013, Amal 

et al., 2015)

•  Problemas de manuseamento, incluindo altas densidades de estoque e falhas no manuseamento 

e na despesca dos peixes (Shoemaker, Evans and Klesius, 2000).

Apesar de Streptococcus spp. ser já há muito tempo reconhecido e estudado com agente patogénico 

de peixes, incluindo em parte GBS CC7 e CC552, o ST283 é mais recente. Portanto, existe muito pouca 

informação disponível sobre os efeitos de qualidade da água e práticas de manuseamento na infecão por 

GBS ST283. Consequentemente, os efeitos de qualidade da água e práticas de criação são discutidos nas 

seguintes secções de uma forma geral e como se relacionam com a saúde dos peixes, e especificamente 

em relação a GBS e ST283 quando existe tal informação.

•  O risco da doença pelo GBS em peixes pode ser reduzido via uma boa qualidade da água e uma 

boa gestão da criação de peixes.

•  O risco da doença pelo GBS em peixe aumenta com uma alta temperatura de água, alta acidez/

alcalinidade da água e poluição da água.

•  As medidas de redução de risco baseadas na criação podem não ser suficientes para prevenir 

totalmente a doença pelo GBS em peixes ou humanos.

•  As tilápias podem, em todas os estágios de vida, incluindo os juvenis, ter GBS, independentemente 

de manifestações clínicas aparentes.

PONTOS CHAVE:
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2.3.1. Qualidade da água

A qualidade da água é um fator importante de todos os sistemas de aquacultura (Boyd and Tucker, 2012, 

El-Sayed, 2019). Uma qualidade de água fraca é um fator de estresse para o sistema imunitário, aumentando 

a suscetibilidade dos animais cultivados para a infeção (Amal et al., 2015). Para além disso, a qualidade da 

água fraca, como por exemplo, pela presença de ração não ingerida e baixos níveis de oxigénio dissolvido, 

podem promover o crescimento de várias bactérias patogénicas nos peixes e no ambiente aquático (Glibert 

et al., 2002, Ismail et al., 2016b).

2.3.1.1. Temperatura

Uma temperatura de água elevada está associada com um aumento de mortalidade de peixes cultivados 

ou selvagens, devido ao GBS em países tropicais. A doença causada pelo GBS em peixes é denominada 

estreptococose de “água quente”. Este grupo de doenças causa mortalidade em temperaturas acima de 

15ºC. Outros agentes patogénicos que causam a estreptococose de água quente incluem Lactococcus 

garvieae (previamente designado por Enterococcus seriolicida), Streptococcus iniae (com sinónimo 

obsoleto, previamente denominado por S. shiloi), e S. parauberis. Em contraste, a estreptococose de “água 

fria” ocorre a temperaturas abaixo de 15°C e é causada por Vagococcus salmoninarum ou Lactococcus 

piscium (Romalde et al., 2008).

As temperaturas de água elevadas estressam o peixe e reduzem a sua imunidade contra a infeção pelo 

GBS. Para além disso, as temperaturas de água altas também promovem o crescimento de GBS. Dados 

observacionais do Brasil e Malásia indicam que as infeções pelo GBS em tilápia cultivada estavam associados 

a temperaturas de água acima dos 27°C (Amal et al., 2015, Mian et al., 2009).

2.3.1.2. Oxigénio dissolvido

A temperatura de água na aquacultura de peixes de água doce geralmente varia entre os 24 °C a 32 °C, com 

um pH entre 7 e 8. Os níveis de oxigénio dissolvido devem estar entre 4 mg/L e 8 mg/L (Santos et al., 2019, 

Tavares et al., 2018). O oxigénio dissolvido baixo pode ser um fator de estresse substancial nos sistemas 

de aquacultura, razão pela qual algumas pisciculturas fazem uso de arejamento suplementar ou artificial.

Em condições experimentais, as tilápias do Nilo expostas a níveis de oxigénio dissolvido sub-letais (≤1 

mg/L) apresentavam uma mortalidade significativamente mais alta e níveis de glicose altos no sangue 

como resultado da infeção por GBS em comparação com peixes expostos a níveis adequados de oxigénio 

dissolvido (4 mg/L até 6 mg/L) (Evans, Shoemaker and Klesius, 2003). Da mesma forma, níveis elevados de 

oxigénio dissolvido foram associados a um isolamento mais reduzido de GBS num estudo de campo com 

tilápias vermelhas híbridas cultivadas (Amal et al., 2015).

2.3.1.3. Amónia

A amónia é um metabolito excretado pelos peixes e pode também ser gerado pela degradação de alimentos 

inutilizados. Concentrações altas de amónia na água estão geralmente relacionadas com condições 

ambientais más nas áreas de cultivo dos peixes, devido à presença de áreas residenciais ou atividade 

agrícola nas imediações e eliminação de resíduos domésticos. A mortalidade massiva de tainha selvagem 

(Liza klunzingeri) causada por GBS na Baia de Kuwait foi associada a altas concentrações de amónia (0,11 

mg/L a 0,33 mg/L) (Glibert et al., 2002). Uma concentração mais alta de amónia (0,24 mg/L) também estava 

significativamente correlacionada (r = 0,5085; p < 0,01) com um aumento de isolamento de GBS em tilápias 

vermelhas híbridas cultivadas na Malásia (Amal et al., 2015).

2.3.1.4. pH

Num estudo de campo com tilápias vermelhas híbridas cultivadas em lagos seletos na Malásia, onde o ST283 

era o tipo de GBS predominante nos peixes, observou-se um aumento no isolamento de GBS com um pH 

mais alto de água durante o período de cultivo dos peixes (Amal et al., 2015). O trabalho experimental apoiou 

2. Combinações preocupantes de matérias primas alimentares perigosas
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esta observação, sendo que a mortalidade das tilápias após a infeção experimental com ST283 era mais 

baixa a um pH de 7,5 (40%), mas aumentava para 60% em pH de 8,5. A mortalidade era semelhantemente 

alta com um pH ácido de 6,5 (70%), e com o valor mais alto a um pH de 5,5 (95%), (Phuoc et al., 2020).

2.3.1.5. Salinidade

As tilápias são peixes de água doce por natureza. A exposição a salinidade alta constitui um estresse 

metabólico e pode predispor as tilápias à infeção e mortalidade (El-Leithy et al., 2019). Para expandir a área 

em que as tilápias podem ser cultivadas, foram produzidas variedades tolerantes a salinidade para algumas 

espécies de tilápias. As tilápias tolerantes ao sal podem suportar níveis de salinidade de até 12 g/L, mas isto 

vem com um custo metabólico associado, como por exemplo efeito negativo no desempenho zootécnico 

(Rahmah et al., 2020). O impacto da salinidade e a tolerância da tilápia ao sal no risco de infeção por GBS 

(e GBS ST283) requer investigação adicional.

2.3.2. Criação de peixes

Uma boa gestão dos viveiros vai controlar e prevenir, ou pelo menos reduzir, a introdução, multiplicação e 

transmissão do GBS nos sistemas de cultivo dos peixes. As práticas comuns de criação de peixes que foram 

associadas a estreptococose (incluindo a doença causada por GBS) ou à sua prevenção, são discutidos 

entre Secção 2.3.2.1 e Secção 2.3.2.9. Contudo, as medidas de redução de risco baseadas na criação 

por si só podem não ser suficientes para prevenir a doença por GBS em peixes ou pessoas, e devem ser 

combinadas com outras medidas para uma gestão mais abrangente.

2.3.2.1. Tratamento da água

A água de abastecimento deve ser tratada antes dos juvenis ou reprodutores serem introduzidos na 

larvicultura ou viveiro, uma vez que a água, os sedimentos do lago, as fezes dos peixes e os juvenis podem 

introduzir Streptococcus spp. no sistema de cultivo dos peixes (Amal et al., 2013, Nguyen and Kanai, 1999, 

Nguyen, Kanai and Yoshikoshi, 2002). A tilápia pode ser portadora de GBS em todas as fases da vida, 

incluindo juvenis, independentemente de quaisquer manifestações clínicas aparentes (Pradeep et al., 

2016), e é possível ocorrer a transmissão de GBS entre alevinos infetados e peixes adultos (Musa et al., 

2009, Nguyen, Kanai and Yoshikoshi, 2002).

2.3.2.2. Limpeza de unidades de produção e equipamentos

Uma limpeza e desinfeção periódica das unidades de produção e equipamentos diminui a probabilidade 

de introdução de GBS (Zamri-Saad et al., 2014). Antes da introdução de novos alevinos ou juvenis, 

recomenda-se a limpeza das redes/telas das gaiolas, tanques e lagos via limpeza física e secagem; também 

se recomenda uma calagem adicional, calcítica ou dolomítica, dos tanques. Todos os equipamentos, tais 

como redes de pesca, baldes, tanques pequenos, contentores, etc., devem ser regularmente limpos com 

o uso de desinfetantes comerciais comuns.

No Sudeste Asiático, os piscicultores, que são na maioria de pequena escala, tipicamente tratam os tanques 

no máximo uma vez por ano. O tratamento inclui a dragagem do sedimento do tanque, e a fertilização e 

calagem do tanque. A água é recolhida de cursos de água públicos, tais como canais de irrigação ou rios 

(Hishamunda et al., 2009), e o tanque é deixado em repouso durante algumas semanas antes de iniciar 

um novo cultivo. Em casos de cultivos em gaiolas nos rios, o qual é o sistema predominante na região do 

Mekong no Vietname e ao longo do Rio Perfume (Rio Huong) na província de Thua Thien Hue, a gestão 

rotineira consiste apenas na limpeza e secagem das redes.

2.3.2.3. Manipulação dos peixes 

O muco dos peixes age como um agente antibacteriano e uma barreira física entre organismos patogénicos 

na água e nos peixes (Francis-Floyd, 2002). Uma manipulação indevida pode causar danos à pele dos 
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peixes, removendo o muco da pele e das escamas, criando assim uma via direta para a infeção por GBS 

(Xu, Shoemaker and Klesius, 2007).

2.3.2.4. Povoamento

Uma alta produtividade no cultivo de peixes é atingida ao equilibrar as densidades de estoques com a taxa 

de sobrevivência. A densidade ótima de estoques de peixes depende do tamanho da gaiola, o tamanho dos 

peixes e do sistema de cultivo. Geralmente, quando a mortalidade é alta, baixar a densidade dos estoques 

ajuda a reduzir o nível de estresse dos peixes e a carga de agentes patogénicos na população (Shoemaker, 

Evans and Klesius, 2000). Densidades de estoques altas de peixes (≥ 11,2 g/L) aumentam significativamente 

a taxa de mortalidade de tilápias expostas a S. iniae (Shoemaker, Evans and Klesius, 2000). Não foram 

reportados limiares específicos para GBS e estes podem diferir entre as espécies de peixe, sistemas de 

produção e fases do crescimento.

2.3.2.5. Alimentação

Uma redução parcial ou suspensão da alimentação pode também reduzir a mortalidade durante os surtos 

de estreptococose. Os peixes infetados tendem a ter menos apetite. A ração não ingerida (ou excesso dela) 

pode causar uma deterioração da qualidade de água, criando estresse (por exemplo, altos níveis de amónia) 

nos peixes, bem como, um ambiente favorável para a proliferação de bactérias. A ração contaminada é 

outra fonte de infeção, tal com foi observado com o uso de peixe contaminado “descartado” como ração, 

o qual foi implicado nos surtos de Streptococcus na República da Coreia (Kim et al., 2007).

2.3.2.6. Remoção de peixes doentes e mortos

As boas práticas de gestão de viveiros incluem a remoção de peixes moribundos e mortos o mais 

frequentemente possível, o qual pode ser um desafio para as grandes pisciculturas com muitas gaiolas/

tanques e altas densidades de estoques. As carcaças devem ser descartadas de forma apropriada, via 

incineração ou serem enterradas com cal virgem. Os equipamentos, por exemplo as redes, utilizados para 

remover os peixes mortos devem ser devidamente desinfetados antes de um novo uso em outras gaiolas 

ou tanques com peixes. Caso contrário, é provável que a infeção se espalhe para toda a piscicultura. A 

presença de carcaças infetadas pode resultar na infeção de peixes saudáveis. Acredita-se também que 

a transmissão horizontal de agentes patogénicos entre peixes possa estar associada a ingestão dessas 

carcaças contaminadas (Xu, Shoemaker and Klesius, 2007).

2.3.2.7. Tratamento

Os antibióticos apenas são eficazes no tratamento de surtos de estreptococose caso sejam utilizados de 

forma precoce. Uma vez que os peixes infetados ficam com menos apetite, o tratamento com antibiótico 

oral é menos eficaz. Portanto, os antibióticos apenas controlam parcialmente a mortalidade durante o 

período de aplicação, sendo que a mortalidade geralmente aumenta após a suspensão do tratamento. 

Consequentemente, os cultivadores piscicultores geralmente sentem-se tentados a estender a duração 

da aplicação de antibióticos ou usar doses maiores (Zamri-Saad et al., 2014).

2.3.2.8. Vacinação

Foi demonstrado que a vacinação controla o GBS em peixes cultivados no mundo, tanto em estudos 

laboratoriais como no campo (Evans, Klesius and Shoemaker, 2004, Ismail et al., 2016a, Ismail et al., 2017, 

Liu et al., 2016, Wang et al., 2020). Contudo, a vacinação não é comumente utilizada em pisciculturas de 

pequena e média escala devido ao custo, conhecimento limitado, e disponibilidade limitada das vacinas na 

sua zona ou país. Por exemplo, no Brasil, os custos de produção estimados aumentariam de 2,82 para 3,57% 

se a vacinação fosse implementada (C.A.G. Leal, comunicação pessoal, 2020). Para além disso, de acordo 

com os fabricantes, as vacinas comercialmente disponíveis não são eficazes contra ambos GBS hemolítico 

(CC7, ST283) e não hemolítico (CC552), portanto é necessária a tipagem de estirpes para selecionar as 

2. Combinações preocupantes de matérias primas alimentares perigosas
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vacinas apropriadas, o que aumenta ainda mais os custos. Adicionalmente, existe falta de infraestrutura 

de laboratórios para o diagnóstico e tipagem de estirpes na indústria de aquacultura no Sudeste Asiático, 

para ambos os tipos de GBS e outros agentes patogénicos.

2.3.2.9. Biossegurança

A biosegurança envolve o uso de práticas, procedimentos e políticas para prevenir a introdução de doenças 

infecciosas (Dvorak, 2009). Isto aplica-se a nível de viveiros e a nível regional ou nacional. A distribuição 

global de GBS CC552 atribui-se à distribuição internacional de reprodutores de tilápias para apoiar o 

desenvolvimento da tilapicultura (Kawasaki et al., 2018). De forma semelhante, a importação de tilápia da 

Ásia é considerada uma fonte provável dos surtos de GBS ST283 relacionados com peixes no Brasil, através 

da introdução de peixes portadores da Ásia (Leal et al., 2019).

Medidas de biossegurança eficazes podem reduzir o risco de introdução e dos efeitos económicos de 

doenças. A movimentação dos peixes, as fontes de água, a saúde dos peixes, equipamento/veículos, a 

ração dos peixes, e os vetores (humanos e animais) são os principais fatores de risco para a introdução da 

doença e a sua propagação nas pisciculturas. O uso de boas práticas de biosegurança em incubadoras 

e viveiros pode assim proteger os peixes e os investimentos associados (Bondad-Reantaso, Arthur and 

Subasinghe, 2012).

2.4.  Ocorrência e transmissão de Streptococcus do Grupo B e tipo de 
sequência 283 em peixes pré-colheita

Dado o aparecimento aparentemente recente de GBS ST283, existe falta de dados sobre a prevalência 

e a concentração do microrganismo na cadeia de produção de peixes. Na maior parte dos estudos, os S. 

agalactiae são isolados de peixes clinicamente afetados via métodos de cultura e as estirpes isoladas são 

depois caracterizadas por MLST ou WGS, os quais nem sempre são métodos de tipagem acessíveis ou 

viáveis para todos. Ainda não foram descritas as metodologias que podem ser utilizadas especificamente 

para identificar e quantificar ST283 em peixes ou alimentos. Isto pode vir a ser possível no futuro, quando 

forem identificados marcadores genéticos/de virulência específicos para este complexo clonal e tecnologias 

tais como hibridização de colónias, reação em cadeia da polimerase quantitativa (qPCR), PCR digital, ou 

Número Mais Provável (NMP) combinado com PCR puderem ser aplicadas para a determinação quantitativa 

de ST283 associado aos peixes. Não se sabe se o ST283 pode co-ocorrer com outros complexos clonais 

(CCs) de GBS em peixes individuais ou em viveiros. Múltiplos tipos coexistem dentro do mesmo país 

(Syuhada et al., 2020), apesar da prevalência dos tipos diferir entre regiões ou sistemas de cultivo (Phuoc 

et al., 2020).

•  Os peixes infetados com GBS podem ou não mostrar sinais clínicos de infeção e tais sinais clínicos 

são de uma ampla variedade.

•  Apenas peixes aparentemente saudáveis são geralmente vendidos.

•  O GBS pode ocorrer em todos os estágios do ciclo de vida dos peixes e todos os estágios do ciclo 

de vida podem contribuir para a transmissão.

•  O GBS pode ser transmitido a humanos via o ambiente aquático e os efluentes humanos.

PONTOS CHAVE:
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2.4.1.  Ocorrência de infeção e doença pelo Streptococcus do Grupo B  
nos peixes

2.4.1.1. Manifestações clínicas 

Os sinais clínicos de uma infeção por GBS ST283 em peixes são semelhantes a aqueles de outras infeções 

por GBS. Os sinais clínicos da doença são uma combinação de anomalias comportamentais com alterações 

nos órgãos externos e internos do peixe infetado. Para GBS em geral, os sinais clínicos e as lesões 

macroscópicas e histopatológicas são variáveis e dependem da espécie hospedeira, idade do peixe e fase 

de infeção. Em surtos de GBS ST283, os peixes doentes mostram sinais de letargia, melanose, anorexia, 

ataxia (natação errática), exoftalmia unilateral ou bilateral, opacidade da córnea e hemorragias perioculares 

ou cutâneas ([Adicionar direitos de autor: A – © C. A. G. Leal; B – © M. N. A. Amal; C – © C. A. G. Leal; D – © 

M. N. A. Amal] Figura4). Alguns peixes apresentam distensão abdominal como resultado de ascite (Chideroli 

et al., 2017, Delannoy et al., 2013, Leal et al., 2019). Os relatos atuais de ST283 nos peixes baseiam-se 

principalmente na avaliação dos órgãos de peixes clinicamente doentes (Barkham et al., 2019, Delannoy 

et al., 2013, Syuhada et al., 2020). Nos viveiros, geralmente apenas peixes aparentemente saudáveis são 

vendidos, limitando a exposição do consumidor a GBS de peixes clinicamente afetados.

Figura 4. Manifestações clínicas da doença pelo GBS na tilápia causados pelo GBS ST283 

Notas: A) Alta mortalidade em gaiolas de tilápia no Brasil; B) Natação errática de tilápia vermelha moribunda 

na Malásia; C) Ascite em tilápia doente cultivada num viveiro no Brasil; e D) Exoftalmia em tilápias vermelhas 

moribundas na Malásia.

A

C

B

D

©C.A.G. Leal

©C.A.G. Leal ©M.N.A. Amal

©M.N.A. Amal
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2.4.1.2. Mortalidade

Em geral, o GBS causa até 80% de mortalidade em populações de peixes afetadas (Amal and Zamri-Saad, 

2011, Amal et al., 2015, Zamri-Saad, Amal and Siti-Zahrah, 2010). Foram reportadas mortalidades cumulativas 

de 30 a 80% na China (Li et al., 2014) e 60 a 70% em gaiolas de criação de tilápia na Malásia (Siti-Zahrah 

et al., 2005).

Relativamente ao GBS ST283, foram reportadas por produtores de tilápias no Brasil taxas de mortalidade 

que variavam entre 25 a 35% durante a fase de crescimento (Leal et al., 2019); durante os surtos, esta 

varia entre 10 a 80% (Chideroli et al., 2017). No norte da Tailândia, a mortalidade diária reportada foi de 

0,5 a 1,5% durante os surtos de estreptococose (predominantemente causado pelo ST283) em gaiolas 

de tilápias cultivadas em rios (Niu et al., 2020).

O relato de GBS é ocasional, movido por interesses e disponibilidade dos investigadores e instalações de 

diagnóstico. Atualmente não existe obrigação ou oportunidade para uma vigilância rotineira.

2.4.1.3. Ocorrência não clínica em peixes

Existem vários relatos da deteção de ST283 e outras estirpes de GBS em peixes e/ou outros animais 

aquáticos, no retalho. O GBS ST283 foi isolado de peixes comercializados aparentemente saudáveis, 

no Sudeste Asiático (Barkham et al., 2019, Chau et al., 2017). Possíveis explicações incluem o facto de 

esses peixes estarem nas fases iniciais da infeção, que o GBS ST283 pode ter induzido um estado de 

portador saudável em parte da população de peixes ou ocorreu uma contaminação pós colheita, por 

exemplo via outros peixes ou portadores humanos. Na França, o GBS foi encontrado em 2 de 17 pratos 

preparados de peixe e mariscos, mas não foi identificado em nenhuma das 41 amostras de peixe fresco 

ou PAC (van der Mee-Marquet et al., 2009); estes dados foram interpretados de maneira limitada pelos 

autores desse estudo e foi sugerido que os manipuladores ou ingredientes sem ser peixe ou marisco 

foram a provável fonte de contaminação. Para além disso, também se encontram disponíveis evidências 

de infeção de baixo nível ou subclínicas em peixes. Por exemplo, o GBS ST283 foi identificado em 10 de 

28 (35,7%) tilápias vermelhas híbridas na Malásia (em viveiro), apesar dos peixes não mostrarem sinais 

externos ou internos de doença (Barkham et al., 2019). Para além disso, o GBS ST283 foi encontrado 

em 3 de 20 peixes aparentemente saudáveis que foram amostrados durante o surto causado pela 

coinfeção pelo vírus da tilápia de lago, Aeromonas hydrophila, e Streptococcus agalactiae em tilápias 

vermelhas híbridas cultivadas em Selangor, Malásia (Barkham et al., 2019, Basri et al., 2020).

•  É desconhecida a incidência e a distribuição geográfica da doença pelo GBS nos viveiros.

•  Não existem dados sobre a extensão da morbidade como resultado de GBS durante os surtos 

entre espécies e sistemas de produção.

•  Não existe recolha de dados sistemáticos sobre a mortalidade como resultado de GBS durante os 

surtos entre espécies, sistemas de produção e países.

LACUNAS DE DADOS:
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A deteção de GBS no tecido muscular de peixes aparentemente saudáveis também foi reportada 

para CC7, incluindo abcessos musculares em peixes cronicamente infetados ou nódulos amarelos ou 

vermelho-escuros no músculo perto da vértebra (Junior et al., 2020, Li et al., 2014). O GBS sorotipo Ia, 

presumidamente CC7, foi detetado em 146 de 229 (64%) de tilápias adultas saudáveis comercializadas 

na China (Sun et al., 2016). Os peixes oriundos de dez viveiros em cinco distritos pesavam entre 2 

e 3 kg, valor esse que está bastante acima do peso típico do mercado. Foi postulado que o epitélio 

gastrointestinal é a principal via de entrada de GBS nos peixes (Iregui et al., 2016). Existem lacunas 

de conhecimento significativas em relação à distribuição do GBS em peixes vivos (local, prevalência e 

impacto do hospedeiro e fatores ambientais) e em peixes pós colheita (introdução, multiplicação, remoção 

e inativação do GBS).

2.4.2.  Transmissão de Streptococcus do Grupo B com tipo de sequência 
283 em peixes

2.4.2.1. Transmissão via peixes

No Sudeste Asiático (Filipinas, Malásia) e noutros locais (Brasil), o GBS pode ser encontrado nos peixes 

nas larviculturas e nas fases de crescimento (Amal et al., 2013, Legario et al., 2020, Mian et al., 2009). O 

GBS ST283 foi detetado em tilápias com o peso vivo a variar entre as 7 g e as 1206 g, incluindo alevinos e 

reprodutores (C.A.G. Leal, comunicação pessoal, 2020). Na Malásia, onde o ST283 é o tipo mais comum 

de GBS no peixe, foi documentada a transmissão de uma larvicultura para uma piscicultura de engorda 

(Amal et al., 2013).

Não é claro como ocorre a transmissão entre os peixes nos viveiros de crescimento. Com base nos estudos 

com o uso de GBS CC552 em tilápias, foi sugerido que as vísceras do peixe são a maior fonte de GBS 

(Iregui et al., 2016), no entanto não é clara a transmissão via oral para outros peixes no viveiro. A infeção oral 

da garoupa de Queensland com GBS CC552 não induziu a doença (Delamare-Deboutteville et al., 2015). 

Potenciais explicações incluem a importância dos fatores de estresse na indução da doença pós ingestão 

ou colonização das vísceras, diferenças entre espécies de peixes, e vias alternativas de transmissão, como 

por exemplo através de canibalismo ou via água.

•  É desconhecida a prevalência e distribuição (locais no corpo) do GBS ST283 em peixes 

aparentemente saudáveis.

•  Os hospedeiros e fatores ambientais que afetam a prevalência e distribuição do GBS ST283 em 

peixes aparentemente saudáveis ainda não foram estudados.

•  São desconhecidas as fontes e os mecanismos de introdução e amplificação do GBS ST283 em 

peixe comercializado.

LACUNAS DE DADOS:
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2.4.2.2. Transmissão através do ambiente

Não foi documentada a transmissão via a água de cultivo, por exemplo de rio, mas acredita-se que tal 

seja muito provável e possa explicar porque é que o ST283 é comum em várias províncias ao longo do rio 

Mekong no Vietname ou nos rios Mae Klong e Chao Phraya no centro da Tailândia, onde o uso de gaiolas 

flutuantes para o cultivo de tilápia é largamente difundido. A possibilidade de uma transmissão ambiental é 

apoiada pelo surto de ST7 na tainha selvagem (Liza klunzingeri) e dourada cultivada (Sparus auratus), o qual 

foi atribuído a água do mar contaminada (Evans et al., 2002, Jafar et al., 2008). Em estudos experimentais 

de infeção, incluindo estudos publicados e não publicados, todos os tipos de GBS que afetam os peixes, 

incluindo ST283, podem ser transmitidos via coabitação com peixe infetado e não infetado (Mian et al., 

2009) ou via imersão dos peixes em água com GBS (Delamare-Deboutteville et al., 2015). Os efluentes 

domésticos podem contribuir para a exposição do peixe a GBS de forma não intencional, por exemplo via 

vazamento de esgoto, ou intencionalmente via casas de banho localizados em cima de tanques de peixes, 

os quais são usados em algumas áreas para reciclar nutrientes (Delannoy et al., 2013, Jafar et al., 2008).

•  O mecanismo exato ou combinação de mecanismos, por exemplo contacto direto, via água ou 

através da ingestão, para a infeção de GBS em peixes é desconhecido.

•  Não existem dados relativos à probabilidade e efeito da contaminação com águas residuais e água 

de superfície na contaminação com GBS das águas de crescimento. 

LACUNAS DE DADOS:
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Os passos de processamento foram descritos na Secção 2.2.1.4. O tratamento com calor mata o GBS, ao 

passo que o congelamento não. Para além do congelamento ou tratamento com calor, não existem estudos 

sobre os efeitos dos métodos de processamento e preservação na presença e concentração de GBS, 

incluindo GBS ST283, nos peixes de água doce.

2.5.  Fatores de risco para Streptococcus do Grupo B com tipo de 
sequência 283 em peixes pós colheita

•  Para além do tratamento térmico (calor), não existem dados sobre o efeito de quaisquer passos de 

processamento na presença ou níveis de GBS.

•  Não existem dados de referência sobre a prevalência e concentrações no retalho e peixarias.

•  Níveis altos de infeção por tremátodes com origem nos peixes nas pessoas das regiões do Sudeste 

Asiático sugerem que o consumo de peixe cru e em conserva, sem o devido tratamento com calor, 

é comum no Sudeste Asiático.

•  A doença humana foi associada ao consumo de peixe cru contaminado com GBS ST283, como 

parte de um grande surto em Singapura.

PONTOS CHAVE:
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2.5.1. Comércio e retalho

Um estudo Nigeriano com amostras de tilápia (200 g a 500 g) obtidos de pescadores demonstrou que 

os peixes armazenados durante até 15 dias no gelo ou 12 horas à temperatura ambiente permaneciam 

em condições aceitáveis, com cargas microbianas totais não superiores a 106 UFC/g (Adoga, Joseph and 

Samuel, 2010). Contudo, a monitorização de cargas bacterianas totais não é uma forma fiável de avaliar a 

segurança do produto e avaliar se ocorreu qualquer abuso de temperatura que possa levar a um potencial 

crescimento de agentes patogénicos.

Em Singapura, a ocorrência de GBS em peixe cru vendido em diferentes estabelecimentos que comercializam 

peixes foi investigado em dois estudos. Kalimuddin et al. (2017) analisou 43 amostras de peixes de portos 

de pesca, mercados de animais vivos, supermercados e estabelecimentos que vendiam alimentos prontos 

para consumo entre Agosto e Dezembro de 2015. Treze amostras (30%) foram positivas para GBS ST283. 

Subsequentemente, foi investigada a qualidade microbiológica do peixe cru vendido em portos de pesca, 

mercados e restaurantes (Chau et al., 2017). O GBS ST283 foi detetado em 18 de 997 (1,8%) amostras (todos 

de peixes de água doce), uma de um prato pronto a comer, vendido numa banca de alimentos, seis de 

peixes frescos vendidos nos portos, e onze de produtos de peixe fresco vendidos nos mercados (Chau 

et al., 2017). Todos os peixes estavam aparentemente saudáveis e não foi possível excluir uma contaminação 

pós colheita. As condições ambientais e de manipulação que podem promover a presença e a carga de 

GBS ST283 em peixes de água doce ainda devem ser estudadas. Contudo, os peixes comprados nos 

mercados e bancas de comida, com práticas de manipulação e higiene relativamente baixas (conforme 

inferido pelas altas contagens em placa padrão e uma alta ocorrência de E. coli, S. aureus, e Salmonella 

spp.), apresentavam taxas mais altas de contaminação com GBS (12/108) do que aquelas de comida 

pronta a comer, preparadas em restaurantes e bares (0/282) (Chau et al., 2017). De forma semelhante, 

uma alta prevalência de E. coli (72% versus 44%) e Salmonella spp. (59 versus 23%) foram observadas em 

comida pronta para consumo comprada em mercados tradicionais de animais vivos em comparação com 

supermercados modernos, respetivamente, na Tailândia (Ananchaipattana et al., 2012).

Dentre as 102 amostras de água de tanque de peixes analisadas em Singapura, 55,1% (54/98) das amostras 

do porto foram positivas para GBS e 6,1% (6/98) das amostras eram positivas para GBS ST283. Três de 

quatro amostras de água de tanques de peixe de mercados e supermercados foram positivas para GBS 

ST283, e peixes dos tanques correspondentes também foram positivos para GBS ST283 (Chau et al., 2017).

Nanayakkara et al. (2018) estudou a ocorrência de GBS em peixes nos mercados de animais vivos na 

China e Hong Kong. O GBS foi detetado em 20 de 53 tilápias (Oreochromis mossambicus) e 9 de 52 

carpas cabeçudas (Hypophthalmichthys nobilis), respetivamente. Dentre as 64 estirpes isoladas, a maior 

parte pertencia ao sorotipo Ia (52%) ou sorotipos não determinados (39%); apenas um isolado pertencia 

ao sorotipo III, mas não havia mais informação sobre o subtipo ou ST.

•  Não existem dados sobre os efeitos de processamento na probabilidade e concentração de GBS 

e GBS ST283 nos peixes de água doce.

LACUNAS DE DADOS:
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•  Não existem dados de referência sobre a prevalência e concentração de GBS e GBS ST283 em 

peixes crus no retalho.  

•  Existem dados limitados sobre a associação de contaminação com GBS e estabelecimentos que 

manipulam pescados e as suas condições de higiene.

•  Não existe informação sobre a prevalência e concentração da contaminação com GBS nas 

diferentes partes do peixe (filetes, vísceras, brânquias, etc.).

•  A manipulação pós processamento e as condições de armazenamento, e as durações e os impactos 

na carga de GBS, ainda não foram estudados de forma sistemática.

 LACUNAS DE DADOS:

2.5.2. Preparação e consumo do alimento

Em relação ao consumo de peixe de água doce, os dados demográficos da população consumidora, 

quantidade consumida, frequência, e formatos em que estes são consumidos são largamente desconhecidos.

2.5.2.1. Preparação dos alimentos

Em muitas culturas locais do Sudeste Asiático, o peixe é comumente consumido sem ser cozinhado ou 

insuficientemente cozido (por exemplo, sem tratamento de calor). Particularmente, isto pode ser mais 

comum em comunidades rurais próximas de rios, lagos ou outras fontes de água onde é possível cultivar 

e pescar o peixe mais facilmente. Além disso, existe escassez de informação publicada sobre o efeito 

das várias práticas de preparação de alimentos na viabilidade e concentrações de GBS.

O consumo da carpa cabeçuda (Hypophthalmichthys nobilis) e peixe-cobra (Channa sp.) num prato de 

peixe cru do estilo Chinês yu sheng foi altamente associado à bacteremia pelo GBS ST283 (razão de 

possibilidades ajustada de 25,92) durante o surto de 2015 em Singapura (Kalimuddin et al., 2017). A 

descontinuação de pratos com peixes crus, como pratos prontos a consumir, diminuiu o surto. Contudo, 

continua a haver a possibilidade destes dois peixes em particular terem sido contaminados durante a 

manipulação. Independentemente disso, continua desconhecida a origem efetiva de GBS ST283 neste 

surto. Para além disso, a identificação da espécie de peixe era incerta, e a prática de vender filetes 

de peixes mais baratos ao invés de um peixe mais caro é uma prática prevalente no Sudeste Asiático.

Desconhece-se como os métodos de preparação que não envolvem o calor, tais como fermentação ou o 

uso de especiarias, afetam a prevalência e a concentração do GBS ST283 e a subsequente probabilidade 

de uma infeção de origem alimentar. Contudo, a investigação epidemiológica identificou um risco de 

infeção por tremátodes do fígado Opisthorchis viverrini, sendo que o koi pla não cozinhado constitui o 

risco mais alto, seguido de pla som (moderadamente fermentado, e armazenado durante alguns dias 

a semanas), pla ra (extensivamente fermentado, peixe altamente salgado, armazenado durante pelo 

menos dois a três meses), e jaewbhong (totalmente em conserva) (Sithithaworn and Haswell-Elkins, 

2003). Apesar da sobrevivência de GBS diferir da sobrevivência do parasita nestas condições, na 

ausência de dados específicos, as taxas da doença parasitária podem servir para estimativas por alto 

para calcular o risco de uma doença alimentar pelo GBS ST283.

2. Combinações preocupantes de matérias primas alimentares perigosas
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•  Existe uma escassez de dados sobre as práticas locais de preparação de alimentos e o tipo de 

pratos que usam peixes de água doce.

•  Não existe informação publicada sobre o efeito de várias práticas de preparação de alimentos na 

concentração de GBS.

•  Não existem dados publicados sobre as características demográficas da população que consome 

peixes de água doce. 

•  Existe escassez de dados sobre as práticas de consumo locais, incluindo as quantidades e 

frequências, e pratos em que se consome peixes de água doce.

LACUNAS DE DADOS:

LACUNAS DE DADOS:

2.5.2.2. Tamanho das doses e padrões de consumo

Existe pouca evidência relativamente à frequência do consumo dos vários tipos de pratos de peixe. 

Apesar de yu sheng ter sido associado ao Ano Novo Lunar (tipicamente com o uso de salmão durante 

esta festividade; o GBS nunca foi identificado em salmão, o qual é um peixe marinho de água fria), este 

é consumido no Sudeste Asiático ao longo do ano e é mais provável o uso de peixes de água doce. No 

Norte e Nordeste da Tailândia, o koi pla está reservado para ocasiões especiais; o pla som é consumido 

várias vezes por semana; e o pla ra e jaewbhong são consumidos diariamente por um grande número de 

pessoas (Kaewpitoon et al., 2008).

A prevalência disseminada de Opisthorchis viverrini, um tremátode do fígado que causa colangiocarcinoma 

(cancro da via biliar), é indicativo da prática cultural contínua de consumo de peixe de rio cru no Norte da 

Tailândia, Sul e Centro da República Democrática Popular do Laos, e outras partes da bacia do rio Mekong, 

incluindo Camboja e Vietname (ambos Norte e Sul), (Sithithaworn et al., 2012a, Suwannahitatorn et al., 

2019, Wang, Feng and Sithithaworn, 2013). Em áreas endémicas, a prevalência de O. viverrini pode ser tão 

alta como 70% em peixes ciprinídeos e 85% em pessoas (Saenna et al., 2017, Sithithaworn et al., 2012b).
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3.1. Características da doença

3
DESCRIÇÃO DE EFEITOS ADVERSOS 
PARA SAÚDE EM HUMANOS DEVIDO 
UMA INFEÇÃO PELO STREPTOCOCCUS 
DO GRUPO B COM TIPO DE 
SEQUÊNCIA 283

•  O GBS ST283 causa uma doença invasiva grave, incluindo sepse, artrite séptica e meningite.

•  O GBS ST283 causa doença em adultos com relativamente poucas ou nenhuma comorbidade 

subjacente, ou seja, a população em geral parece estar susceptível a uma infecção pelo GBS ST283.

•  Não se sabe o mecanismo através do qual a ingestão de comida contaminada com GBS causa 

sepse.

PONTOS CHAVE:

©shutterstock/saravutpics
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3.1.1. Resultado da exposição 

A infecção por GBS ST283 associada ao consumo de peixe causa bacteremia e sepse em adultos. Quando 

146 casos de adultos com ST283 envolvidos no surto de origem alimentar de doença invasiva foram 

comparados com 262 casos sem GBS ST283, num estudo de coorte retrospetivo em Singapura, observou-se 

que os casos de ST283 estavam mais comumente associados com meningoencefalite (19,9% versus 0,0 % 

endocardite (10,3% versus 5,0%), artrite séptica (30,1% versus 5,0%), e infecções da medula espinal (8,2% 

versus 1,%) (Kalimuddin et al., 2017). Os doentes infetados por ST283 tinham maior probabilidade de ser 

mais novos (idade média de 61 anos versus 69,5), de origem chinesa (95% versus 67%), e de ter menos 

comorbidades do que o coorte não GBS ST283: 21,9% dos casos de ST283, mas apenas 1,9% de casos 

não ST283 eram em pessoas com uma classificação de comorbidade de “zero” (o que significa que eram 

previamente saudáveis, sem comorbidades). A mortalidade era mais baixa em casos ST283 em comparação 

com casos não GBS ST283 (3,4% versus 9,5%), o que provavelmente reflete o estado mais saudável das 

pessoas afetadas por ST283, mas alguns sobreviventes sofreram de complicações de sepse, tais como a 

perda de membros (Kalimuddin et al., 2017).

Um estudo retrospectivo de estirpes invasivas de GBS de seis países do Sudeste Asiático apresentou dados 

clínicos semelhantes: 345/357 (97%) dos doentes com ST283 eram adultos, e 20 a 64% apresentavam 

comorbidades, no entanto, não foram reportadas as taxas comparativas para a doença não ST283. A 

artrite séptica era mais prevalente (23 a 39%), seguido de meningite (10 a 35%) e endocardite (4,5 a 10%) 

(Barkham et al., 2019). Estudos prévios indicaram que a atrite séptica por GBS era pouco frequente em 

adultos saudáveis (Clerc et al., 2011).

Num estudo mais pequeno com 44 adultos com a infeção pelo ST283 na China, Hong Kong (Ip et al., 2016), 

a sepse foi a complicação grave mais comum (38,6%), seguido de artrite séptica (22,7%) e meningite (15,9%). 

A idade média era de 63 anos (variando entre 23 e 96 anos). Uma proporção relativamente alta dos doentes 

(36,4%) não tinham doenças subjacentes reportadas, mas a mortalidade global foi muito mais alta do que 

em Singapura (27,3% versus 3,4%).

Estas diferenças não foram explicadas, mas podem estar relacionadas como o modo de aquisição. O surto 

na Singapura foi associado ao consumo de peixe contaminado. No entanto, a transmissão não foi reportada 

nos casos de China e Hong Kong. Não é claro se a gravidade da doença esta relacionada com propriedades 

de virulência específicas do microrganismo em si, ou se o modo de transmissão e/ou nível de contaminação 

poderão desempenhar um papel importante nas consequências da infeção.

A doença não invasiva causada por ST283 pareciae ser rara até à presente data; poucas estirpes isoladas 

de pus foram associadas a diagnósticos de celulite, osteomielite, espondilite e aneurisma micótico (Ip et al., 

2006). Contudo, a tipagem de GBS não invasiva é incomum, portanto, ausência de relatos pode ser reflexo 

de uma ausência de dados ao invés da ausência de casos de GBS em doença não invasiva.
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3.1.2. População suscetível  

Em adultos com GBS não ST283, uma alta proporção da doença GBS invasiva está associada com fatores 

de risco agudos ou crónicos, incluindo gravidez, com menos de 10% dos casos diagnosticados em adultos 

não grávidas sem comorbidades (Collin, Shetty and Lamagni, 2020, Jump et al., 2019). As condições de 

predisposição comumente reportadas incluem diabetes, doença cardiovascular, portadores de câncer, 

doença dos pulmões e risco, ou ter baixo peso ou excesso de peso. Entre 10-24% das doenças em adultos 

não grávidas está potencialmente ligada a intervenções de cuidados de saúde, particularmente a cirurgia, 

sendo que os residentes de unidades de cuidados de longo prazo também tinham um maior risco de terem 

infeção (Collin, Shetty and Lamagni, 2020, Dahl, Tessin and Trollfors, 2003, Henning et al., 2001, Skoff 

et al., 2009, Tyrrell et al., 2000).

Em contraste, a doença pelo GBS ST283 associada ao consumo de peixe afeta pessoas saudáveis, sem 

comorbidades. Quando foram comparados os casos de bacteremia de ST283 e não ST283, foi observado 

que 21,9% dos casos de ST283 eram em adultos sem quaisquer comorbidades, ao passo que apenas 

1,9% dos casos de bacteremia por GBS não ST283 foram observados em pessoas sem comorbidades 

(Kalimuddin et al., 2017).

Sendo um agente patogénico de origem em peixes, as populações em risco são provavelmente as que 

consomem peixes de água doce crus. O perfil de idade dos casos no surto de Singapura era mais velho do 

que a população em geral (idade média de 61 anos no surto em comparação com 37 anos na população em 

geral) (Kalimuddin et al., 2017, Singapore Department of Statistics, 2015), o qual provavelmente reflete uma 

diferença na exposição – o prato de peixe cru yu sheng é um prato tradicional que é mais popular entre a 

população mais idosa de Singapura. As diferenças na exposição provavelmente explicam a predominância 

de casos na população de origem chinesa no surto de Singapura (95% versus 74% na população em geral). 

Com base nas informações precedentes limitadas, conclui-se que a população em geral é suscetível à 

infeção pelo GBS ST283 com origem alimentar.

3.1.3. Mecanismos de infeção e doença

The biological mechanism for how ingestion of food contaminated with GBS can lead to sepsis is not 

understood. For early onset neonatal disease, gut colonization, followed by vaginal colonization and vertical 

(mother-to-child) transmission is considered the source and route of transmission, so potential faecal-vaginal 

transmission of ST283 warrants close monitoring. A recent review found rectovaginal carriage rates of GBS 

in Southeast Asia to be 14 percent, based on 4 591 women screened (Russell et al., 2017). However, MLST 

data were not reported.

Similarly, a review of data from China showed maternal GBS colonization rates ranged from 4 percent to 15 

percent, but ST283 was not found (Huang et al., 2019). However, cases of neonatal disease resulting from 

ST283 have been recorded from China, Hong Kong SAR and Lao People’s Democratic Republic, suggesting 

•  Ainda não foi quantificada a incidência de GBS, incluindo GBS ST283, como causa de sepse ou 

outras formas de doença invasiva em humanos no Sudeste Asiático.

•  É desconhecida a ocorrência de GBS ST283 em manifestações não invasivas da doença pelo GBS.

•  São pouco compreendidos os fatores que contribuem para a gravidade da doença causada por 

GBS ST283 em humanos; isto inclui fatores humanos, propriedades de virulência do GBS, modo 

de transmissão e dose infetante.

LACUNAS DE DADOS:

3. Descrição de efeitos adversos para a saúde humana devido uma infeção 
pelo Streptococcus do Grupo B com tipo de sequência 283
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that vertical transmission may be possible (Barkham et al., 2019, Ip et al., 2016). Data are lacking on person-

to-person transmission of ST283 in adults, and there are limited data regarding gastrointestinal carriage 

in humans; the sole published report found that none of 83 stool samples collected from food handlers 

and fishmongers during the Singapore outbreak contained GBS ST283 (Kalimuddin et al., 2017). However, 

unpublished data found ST283 in five of 184 (2.7 percent) stool samples collected in Northern Thailand 

(Timothy Barkham – personal communication).

Although not commonly considered a hospital pathogen, GBS is increasingly being recognized as a source of 

hospital outbreaks. GBS clusters among adult patients have been reported in healthcare settings, indicating 

possible nosocomial transmission (Baraboutis et al., 2010, Denton et al., 1993, Nagano et al., 2012). Although 

transmission of GBS between asymptomatic human carriers is known to be associated with sexual activity, 

sources and transmission routes of GBS infection in adults or in hospitals are poorly understood (Collin 

et al., 2019).

3.1.4. Natureza e disponibilidade de tratamento 

O tratamento de GBS ST283 é semelhante a aquele de doença causada por outros tipos de GBS. O 

tratamento principal é com antibióticos aos quais a espécie permanece largamente suscetível, incluindo 

penicilinas ou cefalosporinas, com ou sem gentamicina (quando indicado). Dependendo do perfil de 

suscetibilidade da estirpe, podem também ser utilizados macrolídeos e lincosamidas. O tratamento é 

geralmente prolongado durante pelo menos três semanas em casos de infeção profunda, tais como 

infeções ósseas e articulares. Intervenções adicionais via debridamento/drenagem são frequentemente 

necessários nesses casos. A resistência de ST283 a tetraciclinas varia (ver Secção 2.1.1.4), mas isso não é 

relevante para a gestão dos casos, dado que as tetraciclinas não são utilizadas para este fim. O GBS ST283 

é geralmente suscetível a macrolídeos, apesar da resistência ser comum entre outros sorotipos de GBS, 

particularmente no Sudeste Asiático.

Apesar da infeção por GBS de origem alimentar ser tratável, o acesso a cuidados de saúde é um fator 

determinante do resultado da infeção em indivíduos e populações do Sudeste Asiático. Para além disso, 

o acesso a cuidados de saúde é crucial para a recolha de dados epidemiológicos, para identificar e 

quantificar a sua ocorrência. Os membros da Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) diferem 

marcadamente na disponibilidade e acessibilidade dos cuidados de saúde: a Malásia, Singapura e Vietname 

têm mais de dez médicos para cada 10 000 habitantes da população, ao passo que o Cambodja, a República 

Democrática Popular do Laos e a Tailândia têm menos de cinco médicos para cada 10 000 habitantes 

(WHO, 2015). O progresso no sentido de uma cobertura de saúde universal também é desigual, sendo 

que as despesas de saúde custeadas pelas próprias pessoas em 2012 continuavam acima de 50% em 

países como Cambodja, na República Democrática Popular do Laos, Myanmar e em Singapura (WHO, 

2015). A disponibilidade de laboratórios e unidades de diagnóstico também varia, e mesmo em Singapura, 

com uma forte infraestrutura biomédica, houve demora de vários meses para reconhecer o surto de 2015 

(Kalimuddin et al., 2017).

•  As fontes e vias de transmissão em pessoas que negam ter comido peixe de água doce cru não 

foram estudados de forma adequada.

•  Existem poucos dados sobre a colonização gastrointestinal de GBS ST283 em indivíduos 

aparentemente saudáveis.

•  Ainda não se sabe qual o mecanismo ou via de infeção através dos quais o consumo de GBS causa 

doença, bem como, as complicações graves.

LACUNAS DE DADOS:
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3.2.1.  Vigilância da infeção por Streptococcus do Grupo B/Streptococcus 
de Grupo B com tipo de sequência 283 na região do Sudeste Asiático

A doença por GBS não é de notificação obrigatória no Sudeste Asiático e a identificação depende de 

sistemas de vigilância voluntários, assim como, do envio das estirpes isoladas para um laboratório central 

de referência (LCR). São várias as razões para a falta de dados robustos sobre a extensão das infeções 

por GBS ST283, incluindo infeções de origem alimentar, no Sudeste Asiático. Estes incluem os seguintes:

•   apoio laboratorial limitado, especialmente em localidades rurais e hospitais pequenos;

•  geralmente não são recolhidas amostras adequadas antes do tratamento, especialmente se os 

testes de diagnóstico implicarem custos adicionais, ou seja custos suportados pelo doente;

•  o uso anterior de antibióticos de venda livre pode inibir o isolamento de GBS na cultura;

•  os laboratórios podem não ter os recursos para identificar o GBS de forma correta e reportam-no 

simplesmente como “Streptococcus sp.” ou identificam-no erradamente com sendo de outra 

espécie bacteriana;

•  os laboratórios podem não realizar a tipagem sorológica de Lancefield, ou não aplicam o painel 

inteiro, o que pode resultar no erro de identificação do grupo B versus outros grupos;

•  as estirpes não são sujeitas de forma rotineira a MLST, ou a outros métodos de tipagem, necessários 

para a identificação do ST283 (Barkham et al., 2019);

•  ferramentas avançadas de identificação tais como a dessorção/ionização a laser assistida por matriz 

acoplada a espectrometria de massa por tempo de voo (MALDI-TOF-MS) e WGS estão limitados a 

LCRs e laboratórios de hospitais grandes, e o MALDI-TOF-MS não fornece dados de subtipagem 

de forma rotineira; e

•  a falta de recursos adequados, tais como congeladores a -80 °C, e de uma logística eficiente limitam 

o transporte rápido de estirpes para um LCR.

3.2.  Epidemiologia da infeção por Streptococcus do Grupo B com tipo 
de sequência 283

•  Não existem dados epidemiológicos robustos para GBS (em geral e para o ST283) no Sudeste 

Asiático devido a cuidados de saúde, diagnósticos, tipagem de bactéria e infraestrutura de 

divulgação limitados.

•  A falta de aplicação sistémica de MLST como método de tipagem para isolados de GBS leva a uma 

incerteza substancial sobre o papel de ST283 na doença humana e as vias de infeção, incluindo a 

extensão da infeção de origem alimentar.

•  Com base na análise retrospetiva de coleções de estirpes oportunistas, a deteção de GBS ST283 em 

coleções de isolados de GBS humanos parece estar maioritariamente limitada ao Sudeste Asiático.

PONTOS CHAVE:

3. Descrição de efeitos adversos para a saúde humana devido uma infeção 
pelo Streptococcus do Grupo B com tipo de sequência 283
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•  Não existem dados de vigilância rotineira da população em geral relativos a GBS e GBS ST283.

•  Não se encontram disponíveis dados robustos relativos à epidemiologia de GBS ST283 devido 

a cuidados de saúde, diagnóstico, tipagem bacteriana e infraestrutura de divulgação limitados.

•  Não existem dados para quantificar a eliminação fecal, incluindo a eliminação após a infeção, tanto 

para a infeção invasiva como para a assintomática/doença leve. 

LACUNAS DE DADOS:

3.2.2.  Frequência e fontes da infecção pelo Streptococcus do Grupo B com 
tipo de sequência 283

Em 2002, a primeira descrição de GBS do sorotipo capsular III, subtipo 4, ocorreu a partir de três estirpes 

com uma epidemiologia indefinida realizada por um Laboratório de Streptococcus em Nova Gales do Sul, 

Austrália (Kong et al., 2002); as estirpes foram subsequentemente confirmadas como sendo do ST283. 

Desde então, o GBS ST283 tem sido amplamente detetado em humanos no Sudeste Asiático, mas de forma 

menos frequente noutros locais (Barkham et al., 2019, Kalimuddin et al., 2017). Um resumo da deteção de 

ST283 em coleções oportunistas de GBS isolados de infeções invasivas em humanos oriundos de vários 

países é apresentado na Tabela 3. Estes estudos mostram uma percentagem relativamente alta de GBS 

ST283 detetada em humanos de GBS invasivos de países do Sudeste Asiático, mas com uma deteção muito 

baixa de GBS ST283 noutros países, apesar dos numerosos e apropriados estudos de tipagem, dentre 

esses, a avaliação de 4198 amostras de GBS provenientes da África, China, Europa, América do Norte e 

do Sul. Apenas cinco GBS ST283 invasivos em humanos foram reportados fora do Sudeste Asiático/China 

e Hong Kong, sendo estes nomeadamente dois casos na França (Salloum et al., (2010), um caso no Reino 

Unido (Genbank ERR1742070), um caso nos EUA (McGee et al. (2021)), e um caso na Holanda (Genbank 

ERR1659855). Nenhum destes casos apresentavam dados epidemiológicos associados, portanto não é 

possível excluir uma viagem prévia ao Sudeste Asiático.

PAÍS/REGIÃO
TAMANHO 

DE AMOSTRA 
(ISOLADOS GBS)

NÚMERO 
(PERCENTAGEM) 

DE ISOLADOS 
QUE SÃO ST283

FONTE

China, RAE Hong Kong 437 50 (11 %) Ip et al. (2016)

República Democrática Popular do 

Laos
38 29 (76 %) Barkham et al. (2019)

Singapura 2001-2010 331 21 (6 %) Barkham et al. (2019)

Singapura 2011-2015 408 146 (36 %)
Kalimuddin et al. (2017); 

McGee et al. (2021)

Tailândia 139 102 (73 %) Barkham et al. (2019)

Vietname 13 4 (31 %) Barkham et al. (2019)

Malásia 18 0 (0 %) Eskandarian et al. (2013)

África, China continental, Europa, 

América do Norte e América do Sul
4 198 5 (0.1 %) Barkham et al. (2019)

Table 3. Detecção de ST283 em coleções de GBS de isolados humanos de GBS invasivo

Fonte: Zwe et al., 2019.
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•  Não existem dados consolidados sobre o consumo de alimentos, história de viagens ou outros 

fatores de risco para os casos esporádicos de infeção por GBS ST283.

LACUNAS DE DADOS:

Continuam a ser identificados casos esporádicos no Sudeste Asiático, com um caso de meningite por 

ST283 em Myanmar (T. Barkham, comunicação pessoal, 2020), e um relato de duas irmãs adultas que 

desenvolveram meningite por ST283 no prazo de semanas após voltarem para casa na República 

Democrática Popular do Laos, após um extenso período no exterior (T. Barkham, comunicação pessoal, 

2020). Casos esporádicos de bacteremia/meningite por ST283 continuam a ser observados nos últimos 

anos, vindos de um hospital da China e Hong Kong (M. Ip, comunicação pessoal, 2020). Não se encontram 

disponíveis dados epidemiológicos e/ou dados de exposição alimentar para estes casos esporádicos. 

Dados não publicados de um hospital em Singapura demonstram a persistência do ST283: estes mostram 

uma ocorrência contínua de 2 a 15 casos de GBS ST283 por ano entre 1998 e 2019 (excluindo o ano de surto 

em 2015). Dados mais recentes de Singapura mostram um aumento repentino, com 18 casos reportados 

no país inteiro em um mês, em Julho de 2020 (Singapore Ministry of Health and Singapore Food Agency, 

2020); é importante salientar que ainda estava vigente a proibição de venda de peixe de água doce para 

consumo cru (iniciada em 2015). Além disso, o governo de Singapura também implementou restrições 

de viagem com início em Janeiro 2020 devido à pandemia de COVID-19; em Abril de 2020, não eram 

permitidas viagens de lazer fora de Singapura, e tais medidas foram depois estendidas para Julho de 

2020, limitando a probabilidade destes casos de GBS ST283 terem sido adquiridos no estrangeiro. Estes 

eventos sugerem que nessa altura estava presente um reservatório local, ou uma fonte importada de GBS 

ST283, em Singapura. A investigação destes casos por parte do Ministério da Saúde de Singapura não 

revelou quaisquer associações epidemiológicas, apesar de ser improvável que os doentes admitissem ter 

comido peixe de água doce cru.

©shutterstock/Stastny_Pavel

3. Descrição de efeitos adversos para a saúde humana devido uma infeção 
pelo Streptococcus do Grupo B com tipo de sequência 283
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3.2.2.1.  Surtos de Streptococcus do Grupo B com tipo de sequência 283 em humanos 
nos países do Sudeste Asiático e suas fontes

O primeiro surto reportado de GBS ST283 foi em Singapura em 2015 (Rajendram et al., 2016, Tan et al., 

2016). Contudo, Wilder-Smith et al. (2000) reportou um aumento nos casos de meningite por GBS em 

adultos em 1998 em Singapura e China/Hong Kong; estes foram inicialmente descritos como ST11 (Jones 

et al., 2003), mas mais tarde demonstrou-se que eram ST283 (Barkham et al., 2018). Para além disso, 

Louthrenoo et al. (2014) descreveu o GBS como uma “causa emergente de artrite séptica” na Tailândia, 

dado que identificaram quatro casos de GBS entre 1990 e 2008, e um adicional de 34 entre 2008 e 2010. 

É de notar que em 14 destes casos, os doentes não tinham quaisquer comorbidades que os pudessem 

predispor para uma infeção articular.

Os relatos que estudaram a transmissão são limitados ao surto de Singapura, onde os estudos caso-controlo, 

a resposta a uma intervenção (Rajendram et al., 2016, Tan et al., 2016), e análises genómicas (Kalimuddin 

et al., 2017), apoiavam a evidência da aquisição do GBS ST283 via consumo de peixe de água doce cru. 

Análises genómicas subsequentes de todos os casos de ST283 reportados com dados de sequenciação 

de genoma completo, incluindo GBS de humanos e tilápias, demonstraram que ST283 forma uma linhagem 

monofilética (Barkham et al., 2019), mas a transmissão em si não foi estudada. Trabalho prévio com GBS em 

geral apontou os peixes serem uma potencial fonte de GBS que coloniza humanos (Foxman et al., 2007). 

Contudo, os estudos de tipagem molecular encontraram pouca evidência de clones partilhados entre 

peixes e humanos exceto o ST283 (potencialmente uma zoonose) e o ST7, cujas populações em peixes 

e humanos demonstraram serem estreitamente relacionadas ao nível do genoma, mas para os quais não 

há uma indicação epidemiológica de transmissão zoonótica. O conhecimento atual da transmissão do 

GBS na cadeia de fornecimento é impreciso devido à falta de dados, provavelmente porque este não foi 

previamente considerado como uma ameaça de origem alimentar.

©Timothy Barkham
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3.2.3.  Peso da doença e o impacto económico da infeção pelo 
Streptococcus do Grupo B com tipo de sequência 283 em humanos

As taxas de bacteremia por GBS em populações ou regiões encontram-se disponíveis apenas para a 

Província de Nakhon Phanom, na Tailândia (O. Sangwichian, comunicação pessoal, 2020) e no Reino Unido. 

Estes são apresentados na Tabela 4. Um total de 73% das estirpes invasivas de GBS da Tailândia em 2014 

eram ST283; consequentemente, as infeções de ST283 apresentam uma taxa de bacteremia duas a três 

vezes mais alta na Tailândia em comparação com o Reino Unido. Contudo, desconhece-se a proporção 

atribuída a infeção de origem alimentar.

Não existe informação para estimar os efeitos na saúde e economia devido a infeção por GBS ST283 

nos humanos a nível global. É necessário obter informação para calcular os anos de vida ajustados por 

incapacidade (AVAI) relacionados com uma infeção pelo GBS ST283 de origem alimentar (Devleesschauwer 

et al., 2014a, Devleesschauwer et al., 2014b), incluindo informação demográfica (tal como idade e sexo); 

incidência anual específica de localização; hospitalização, complicações e taxa de mortalidade; pesos 

associados de incapacidade; e duração da incapacidade. Além disso, não existem dados sobre os custos 

de prevenção, tratamento e perda nos rendimentos anuais devido a GBS ST283, os quais são necessários 

para estimar os efeitos na saúde e na economia do GBS ST283.

ANO

TAXA DE BACTEREMIA POR GBS (POR 100000)

PROVÍNCIA DE NAKHON 
PHANOM, TAILÂNDIA

REINO UNIDO

2014 7.8 2.8

2015 6.7 3.1

2016 7.4 3.7

Tabela4. Taxas de bacteremia por GBS por cada 100000 na Província de Nakhon Phanom, 
Tailândia, e o Reino Unido com base na opinião dos especialistas 

Fonte: O. Sangwichian, comunicação pessoal (2020);Public Health England (2015);Public Health England (2016); ePublic Health 
England (2017).

•  Não existem dados publicados sobre o peso das infecções por GBS ST283 de origem alimentar 

na saúde pública.

•  Não existe informação para calcular o AVAI

•  Não existe informação económica, incluindo os custos de tratamento e perda de rendimentos, 

relativos a infeções por GBS ST283 de origem alimentar.

LACUNAS DE DADOS:

3. Descrição de efeitos adversos para a saúde humana devido uma infeção 
pelo Streptococcus do Grupo B com tipo de sequência 283
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Não existem estudos de infeção experimental por GBS ST283 em humanos ou modelos laboratoriais que 

possam ser utilizados para estimar um modelo de dose-resposta para uma infeção/doença por GBS ST283.

As seguintes publicações reportam sobre modelos de infeção in vivo ou dose letal mediana (LD50). Estes 

são de uso limitado para extrapolação para infeção por GBS ST283 em humanos pela via oral, apesar disso, 

são discutidos a seguir.

•  O modelo de infeção intraperitoneal em tilápias vermelhas híbridas resultou num LD50 de 315 UFC 

para GBS ST283, em comparação com 435 UFC para ST7 (Syuhada et al., 2020).

•  Num segundo modelo de infeção por via intraperitoneal em tilápias vermelhas híbridas, o ST283 

apresentou um LD60 de 1,5×1 ×103 a 2×103, comparado com 3×1 ×105 UFC para uma estirpe do 

CC552. Não se observou virulência nos peixes quando um isolado humano foi testado neste 

modelo (o isolado humano era do ST651, o qual não é de um CC que esteja associado a peixes), 

(Phuoc et al., 2020).

•  A modelo de larva da traça da cera (Galleria mellonella) demonstrou que ambas as estirpes ST17 e 

ST283 apresentavam uma LD50 mais baixa que o GBS de outros tipos de sequência. As estirpes 

de ST283 apresentaram um LD50 mais baixa (1 ×105 unidades formadoras de colónias (UFC)) do 

que as estirpes do ST17 (1 ×106 UFC) (Six et al., 2019).

•  Um modelo de infeção intraperitoneal de ratinhos CD1 resultou num LD50 de 3×106 UFC (Yang 

et al., 2019).

•  Um inóculo de 1×107 UFC inoculados em ratinhos ICR com seis semanas de idade resultou numa 

mortalidade de 90% para estirpes do ST283 dez dias após a inoculação, ao passo que CC1 e CC103 

não causaram mortalidade (Yang et al., 2020).

Não é possível fazer estudos de infeção experimental com ST283 em seres humanos devido a razões 

éticas, mas a extrapolação dos resultados de estudos animais podem ter uma validade limitada devido às 

diferenças na fisiologia, como por exemplo pH do estômago e sistemas imunológicos. Para além disso, 

muitos estudos de infeção experimental não realizaram o desafio pela via oral e as vias de transmissão 

alternativas podem não refletir o impacto da exposição ao ácido gástrico, ou o papel da aderência e invasão 

do epitélio do tubo digestivo.

3.3. Dose-resposta

• Não existem modelos de dose-resposta para a infeção por GBS ST283 em humanos pela via oral.

LACUNAS DE DADOS:

•  Não existem dados disponíveis para a relação dose-resposta de GBS, incluindo GBS ST283, em 

humanos após a ingestão oral.

•  Existem dados limitados para GBS ST283 e outras infeções por Streptococcus spp. em modelos 

animais, no entanto estes podem não ser representativos da situação em humanos.

PONTOS CHAVE:
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4 AVALIAÇÃO DO RISCO

•  Apesar do grande número de lacunas de dados que existem em relação ao GBS ST283 ao longo 

da cadeia de fornecimento, foi feita a tentativa de fazer uma avaliação de risco qualitativa com o 

uso de uma matriz de risco.

•  A probabilidade de uma porção de alimento conter organismos GBS ST283 suficientes para causar 

infeção/doença era altamente incerta.

•  A gravidade da doença causada por GBS ST283 pode ser considerada “grave” de acordo com a 

natureza do risco de vida e complicações substanciais.

•  Com o uso de uma matriz de risco com escala de quatro categorias, o risco foi estimado como 

sendo pelo menos “baixo” para o consumo de peixe cru, apesar do risco ser mais alto dependendo 

da probabilidade de infeção, da prevalência e da concentração da contaminação com GBS ST283 

em peixes, e do estado de saúde dos consumidores.

•  O consumo de peixe fermentado ou peixe que tenha sido preparado de forma tradicional com 

outras especiarias/condimentos foi classificado como tendo um risco tão alto como os peixes de 

água doce crus. Essa estimativa conservadora baseou-se numa ampla gama de tolerância a pH 

apresentada pelo GBS ST283, apesar de isto também ser incerto.

•  O consumo de peixe parcialmente ou totalmente tratado com calor foi classificado com um risco mais 

baixo do que o consumo de peixe de água doce cru. Esta estimativa baseou-se na suscetibilidade 

do GBS ST283 ao calor, apesar de isto também ser incerto, e o efeito depende do tempo de 

cozedura do peixe.

PONTOS CHAVE:

©shutterstock/tanakornsar
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Historicamente, a doença por GBS em humanos afeta principalmente os bebés nas unidades materno-

fetais e pessoas com comorbidades. O GBS ST283 aparenta ser diferente de outras estirpes de GBS de 

diversas formas:

• este causa a doença invasiva em adultos não grávidas e sem comorbidades;

• este causou o surto reportado de origem alimentar da doença invasiva por GBS;

•  em Singapura, foi demonstrado que este é transmitido para humanos através da ingestão de peixe 

de água doce cru; e

• O GBS ST283 é um de apenas três grupos principais de GBS que causa mortalidade nos peixes.

O GBS ST283 em humanos está sobretudo restrito ao Sudeste Asiático, onde está disseminado e é 

responsável por 11 a 76% de todas as doenças invasivas por GBS, desde que os registos começaram. A 

transmissão do GBS ST283 apenas foi estudado em Singapura. Se as infeções por GBS ST283 fora de 

Singapura também são de origem alimentar, então o GBS é predominantemente uma doença de origem 

alimentar pelo menos nestas partes do Sudeste Asiático. 

Conforme observado ao longo deste documento, os dados disponíveis para ST283 baseiam-se 

maioritariamente em coleções oportunistas e pré-existentes de GBS. As coleções humanas foram 

maioritariamente avaliadas em laboratórios financiados no exterior e podem não refletir a epidemiologia 

noutras partes dos países estudados. O GBS foi isolado de humanos e peixes na Tailândia e Vietnam, 

mas os dados de tempo e lugar não apresentam uma relação, e além disso, alguns dados da Tailândia, 

não são baseados em populações. Os dados de surtos relacionados com ST283 em pisciculturas são 

maioritariamente episódicos, para além dos dados que mostram que o ST283 se encontra disseminado 

em viveiros de tilápia existentes nas numerosas regiões na Tailândia (Dangwetngam et al., 2016, Kannika 

et al., 2017, Kayansamruaj et al., 2019, Suanyuk et al., 2008). Os dados não são suficientes para estimar o 

peso da doença no Sudeste Asiático, quer em humanos quer na aquacultura. Não foram encontrados dados 

de ST283 no Camboja, na Indonésia ou nas Filipinas na revisão da literatura realizada por profissionais 

da área, apesar de haver evidências de infeções em peixes em alguns destes países. Dados da literatura 

sugerem a ocorrência de ST283 em humanos, mas sem confirmação molecular; por exemplo, um relato 

na Tailândia descreve a existência de casos incomuns de artrite séptica causada por GBS sem dados de 

tipagem (Louthrenoo et al., 2014) e os isolados já não se encontram disponíveis. As vias de transmissão 

apenas foram estudadas em Singapura.

4.1.  Risco de Streptococcus do Grupo B com tipo de sequência 283 
em peixes de água doce

A avaliação de risco qualitativa “mais simples” combina:

•  a probabilidade da infeção, ou seja a probabilidade do perigo estar presente a nível de consumo 

e num número suficiente para causar doença – noutras palavras, a prevalência e concentração do 

perigo em relação a ID50; e

• gravidade da doença resultante após a ingestão da componente perigosa.

4.1.1. Probabilidade de infeção

A probabilidade de infeção é o resultado da contaminação (prevalência e concentração) ser propagada, 

incluindo quaisquer aumentos ou reduções, ao longo da cadeia alimentar do meio aquático (seja aquacultura 

ou pesca), em conjunto com a dose necessária para gerar a infeção em humanos. Numa avaliação de risco 

quantitativo isto pode ser feito via modelos matemáticos, ao passo que numa avaliação de risco qualitativo 

cada passo da cadeia alimentar é descrito via descrição de classes de parâmetros não numéricos da 

probabilidade tais como “alto”, “médio” e “baixo”. Dependendo da situação, pode ser usada uma escala 



41

diferente de probabilidade que inclui mais classes (por exemplo “muito baixo”) para aumentar o nível de 

resolução do resultado.

Sumner, Ross and Ababouch (2004) definiu a avaliação de risco qualitativo como uma que “se baseia em 

dados que, apesar de formarem uma base inadequada para as estimativas de risco numéricos, podem 

todavia, quando condicionadas por um conhecimento especializado prévio e com a identificação das 

incertezas associadas, permitir a classificação do risco ou separação em categorias descritivas do risco.” 

Consequentemente, as avaliações de risco qualitativas baseiam-se principalmente numa discussão lógica 

e fundamentada de evidências disponíveis. Apesar das limitações introduzidas por escolhas subjetivas 

que têm que ser feitas, estas representam uma abordagem valiosa para a avaliação sistémica do risco 

em situações em que os dados são escassos ou quando é necessária uma resposta rápida para lidar com 

ameaças novas ou urgentes.

O aspecto de probabilidade deve ter em conta, na medida do possível, a informação sobre o modelo 

dose-resposta, ou ID50. Isto porque para um perigo que tenha uma ID50 alta (por exemplo Listeria 

monocytogenes), irá requerer a presença de níveis altos de contaminação no alimento a nível de consumo, 

sendo maior do que um perigo com um ID50 baixo (por exemplo, o norovírus).

Com base na informação fornecida na Secção 2 deste documento, atualmente não é possível determinar 

a descrição quantitativa ou qualitativa da probabilidade de uma infeção por GBS ST283 em humanos em 

relação ao consumo de peixes de água doce. Contudo, considerando que o GBS ST283 não é resistente 

ao calor (Secção 2.3) e mesmo a exposição a temperaturas ligeiramente altas durante um curto período de 

tempo parece ser eficaz na redução da carga microbiana em produtos contaminados, pode-se concluir que 

o consumo de peixe de água doce cru vai ter uma maior probabilidade de resultar uma infeção do que o 

peixe de água doce que tenha recebido algum tipo de tratamento com calor, como por exemplo, mergulhado 

num líquido quente/caldo ou totalmente cozido (é de destacar que o GBS cresce a 37ºC, portanto certas 

temperaturas podem promover a multiplicação, ao invés de reduzir a carga bacteriana). Em contraste, o GBS 

está adaptado para uma ampla gama de valores de pH e o efeito de modificação de pH ou outras práticas 

de preparação e preservação, por exemplo adicionar sumo de lima/limão/alho/malaguetas ou fermentação 

é algo incerto. Ao assumir que essas práticas não têm um efeito na concentração de GBS, em comparação 

com peixe cru, resulta numa abordagem mais conservadora.

4.1.2. Gravidade da doença

O International Commission on Microbiological Specifications for Foods (ICMSF) (2018) propôs uma 

classificação de perigos de origem alimentar da seguinte forma:

 •  Grave (para a população em geral ou para uma sub-população restrita): de risco de vida ou 

sequelas substanciais e crónicas ou de longa duração (por exemplo a toxina Shiga de E. coli, 

Vibrio cholera O1 para a população em geral ou E. coli enteropatogénica em crianças).

 •  Séria: incapacitante, mas não causa de risco de vida; sequelas infrequentes; duração moderada 

(por exemplo Salmonella, Shigella, L. monocytogenes).

 •  Moderada: geralmente não causa de risco de vida; sem sequelas; normalmente de curta 

duração; os sintomas são autolimitados; pode resultar num desconforto grave (por exemplo a 

toxina de Staphylococcus aureus, Vibrio parahaemolyticus, toxina de Bacillus cereus , E. coli 

enteropatogénica).

Considerando a informação fornecida na Secção 3, conclui-se que o GBS ST283 pode ser considerado um 

perigo grave para a população em geral

4. Avaliação do risco
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4.1.3. Estimativa do risco

A probabilidade e gravidade são comumente combinados com o uso de uma matriz de risco, como por 

exemplo aquela apresentada na Tabela 5. Não existem matrizes de risco padronizadas e, portanto, o número 

de descrições da probabilidade e categorias de gravidade podem diferir entre as diferentes matrizes de risco 

em uso. Contudo, independentemente da matriz de risco em uso, uma característica comum de todas as 

matrizes de risco é o fato do nível de risco aumentar à medida que a probabilidade e gravidade aumentam 

(ou seja, do lado inferior esquerdo para o lado superior direito na Tabela 5). Apesar deste tipo de avaliação 

fazer uso de termos descritivos para a probabilidade e gravidade, estes também podem ser mapeados para 

informação numérica, especialmente em relação a probabilidade, por exemplo probabilidade < 1% Ξ “Muito 

improvável”, 1–10% Ξ “Improvável” etc. (FAO/WHO, 2021). Os métodos de avaliação de risco alternativos, 

por exemplo o Risk Ranger (Ross and Sumner, 2002), requerem dados e informações mais detalhadas do 

que uma avaliação qualitativa com o uso de uma matriz de risco.

Conforme supramencionado, devido à recente emergência do GBS ST283 como um agente 

patogénico de origem alimentar, a escassez substancial de dados sistémicos não permite obter 

uma estimativa precisa da probabilidade de uma infeção por GBS ST283 de origem alimentar em 

humanos. Nas Secções 2 e 3 é aparente que existe falta de dados em relação:

•  à prevalência e concentração do GBS ST283 em peixe de água doce cru no retalho, peixarias e 

nos pontos de consumo;

•  aos efeitos de diferentes apresentações de peixe e práticas de preparação na concentração de 

GBS ST283; e

•  ao modelo dose resposta ou ID50 de GBS ST283 na população em geral, associada com a 

ingestão.

Não obstante, a doença causada por GBS ST283 na população geral é grave. Com o uso da matriz de risco 

da Tabela 5 para fins ilustrativos, o risco potencial devido ao consumo de peixe de água doce cru pode 

variar de baixo a alto, dependendo da probabilidade de infeção efetiva. Apesar do resultado de risco efetivo 

ser altamente incerto devido à atual falta de dados, é de notar que uma alta probabilidade de infeção vai 

geralmente resultar num risco mais alto. Consequentemente: 

 

PROBABILIDADE DE INFEÇÃO

GRAVIDADE

MODERADO SÉRIO GRAVE

Muito provável Médio Alto Alto

Provável Médio Médio Alto

Possível Baixo Médio Médio

Improvável Baixo Baixo Médio

Muito improvável Muito baixo Baixo Baixo

Tabela 5. Matriz de risco para a estimativa qualitativa do risco em função da probabilidade de 
infecção por dose e gravidade das consequências
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•  o consumo de peixe cru vai ter um risco que é pelo menos tão alto como o da ingestão de peixe 

que tenha sido fermentado ou preparado com o uso de práticas tradicionais; e

•  o consumo de peixe de água doce com tratamento parcial ou completo com calor vai ter um risco mais 

baixo do que o consumo de peixe cru, e o efeito vai depender do tempo e temperatura do tratamento 

com calor.

Como forma de confirmação da realidade, é de notar que estas alinham-se com o facto do GBS ST283 ter 

resultado num surto de doença de origem alimentar em Singapura em 2015, afetando 146 pessoas, e tal foi 

associado ao consumo de peixe de água doce cru. Consequentemente, pode-se concluir que apesar da 

probabilidade efetiva da infeção permanecer altamente incerta, o risco que o GBS ST283 constitui para a 

população em geral do Sudeste Asiático é pelo menos “baixa” e devem ser feitos esforços para reduzir a 

incerteza criadas pelas lacunas de dados que impedem uma avaliação de risco mais precisa (ver Secção 4.2).

4.2. Lacunas de dados

A seguinte lista fornece informações sobre as lacunas de dados importantes (identificados nas Secções 

anteriores) para melhor estimar o risco. Estas lacunas de dados estão listadas em “ordem inversa”, o que 

significa que começam do mais próximo para o consumidor e seguem para trás na cadeia de fornecimento 

até à produção. Isto foi feito para concentrar os futuros esforços de recolha de dados nessas lacunas que 

estão mais perto do consumidor, permitindo assim um benefício mais imediato em termos de estimativa 

de risco. Não obstante, os dados precedentes na cadeia de fornecimento vão ser valiosos para melhor 

entender os mecanismos de contaminação alimentar e o potencial benefício de medidas de mitigação de 

risco ao longo da cadeia.

•  Modelo dose-resposta de GBS ST283 em humanos: atualmente não existe informação sobre um 

modelo dose-resposta para a ingestão de GBS ST283 nem para ID50 (dose mediana infeciosa ou 

de doença). 

•  Suscetibilidade e fatores de risco: a razão do surto de 2015 em Singapura ter sido marcante foi 

devido à infeção e doença em adultos saudáveis, o qual sugere que a população geral é suscetível 

a ST283. Contudo, não existe informação indicativa das razões pelas quais subpopulações 

particulares, tais como idosos, muito jovens, ou pessoas imunocomprometidas, têm um maior 

risco do que a população em geral. Para além disso, existem poucos dados sobre o consumo de 

alimentos, histórico de viagens ou outros fatores de risco para a infeção pelo GBS ST283.

•  Peso da doença: com a exceção de dados limitados da Tailândia, o peso da doença relacionada 

com o GBS ST283 em países do Sudeste Asiático não está bem quantificado, especialmente em 

relação a uma infeção de origem alimentar. Para além disso, não existe informação para calcular 

o AVAI para GBS ST283, nem existe informação económica, incluindo os custos de tratamento e 

perda de rendimentos.

•  Incidência da doença: não foi quantificada a incidência de GBS, incluindo GBS ST283, como causa 

de sepse e outras formas de doença invasiva em humanos no Sudeste Asiático. A ocorrência 

de GBS ST283 em manifestações não invasivas da doença pelo GBS é desconhecida e são mal 

compreendidos os fatores que contribuem para a gravidade da doença pelo GBS ST283 em 

humanos, como por exemplo fatores relacionados com o hospedeiro, propriedades de virulência, 

modo de transmissão ou dose. Além disso, não se compreende a razão pela qual a doença 

relacionada com GBS ST283 têm sido principalmente reportada no Sudeste Asiático e não noutras 

regiões geográficas.

4. Avaliação do risco
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•  Infeção humana e eliminação: atualmente não existem dados relacionados com a prevalência de 

colonização de GBS ST283 em humanos ou a concentração de GBS ST283 em fezes, incluindo 

a duração da eliminação, especialmente após uma infecção invasiva e durante uma infeção 

assintomática. Não se encontram disponíveis dados robustos relativos à epidemiologia do GBS 

ST283 devido a cuidados de saúde, diagnóstico, tipagem bacteriana e infraestrutura de divulgação 

limitados.

•  Mecanismo de infeção: não se compreende o (s) mecanismo (s) de como o consumo de peixe 

contaminado com GBS ST283 infeta e causa doença em humanos. Não se conhece o potencial 

para outras estirpes de GBS causarem uma doença semelhante, associados ao consumo de peixe 

contaminado.

•  Tamanho e dados demográficos da população consumidora: não existem dados sistemáticos 

que documentem o tamanho da população consumidora, nem se sabem as suas características 

demográficas, identidades culturais nem variáveis geográficas, tais como localização costeira ou 

de interior. Idealmente esta informação deveria ser específica por país.

•  Práticas de preparação de alimentos e consumo: apesar do surto de Singapura estar relacionado 

com o consumo de peixe de água doce cru, desconhecem-se as práticas exatas de preparação 

dos alimentos e de consumo. Para além disso, também não se conhece a extensão com que as 

diferentes práticas mitigam o risco, por exemplo mergulhar em líquidos quentes. Idealmente esta 

informação deveria ser específica por país ou cultura.

•  Frequência de consumo e quantidades: não existe informação sobre quão frequentemente os 

consumidores consomem peixe de água doce nos variados formatos de preparação, e também não 

se sabe as quantidades (incluindo a média e variabilidade no tamanho das porções). Idealmente 

esta informação deveria ser específica por país.

•  Prevalência e concentração de GBS ST283 no retalho, peixarias e restaurantes: a amostragem no 

porto e mercados após o surto de 2015 em Singapura indicou uma maior prevalência de detecção 

de GBS ST283 nos mercados do que no porto. Contudo, este trabalho era limitado no âmbito e 

não foram obtidos dados de concentrações. Para fazer uma avaliação do risco, são necessários 

dados sistemáticos sobre a prevalência e concentração de GBS ST283 em peixes de água doce, 

incluindo partes específicas do peixe. Idealmente esta informação deveria ser específica por país

•  Volumes de comércio: existem apenas dados limitados sobre a produção e volumes de comércio 

de peixes de água doce, por espécie e tipo de produção. Esta informação é necessária para melhor 

entender as vias de risco e prováveis exposições.

•  Manipulação pós processamento (incluindo armazenamento e transporte): atualmente não 

existem dados sobre as condições atuais de manipulação pós processamento, armazenamento e 

transporte (particularmente, temperatura e duração do armazenamento e transporte). Idealmente 

esta informação deveria ser específica por país.

•  Efeito do processamento: os efeitos do processamento de peixes de água doce, para mercados 

domésticos e internacionais, e fatores que afetam a contaminação da carne do peixe com GBS 

ST283 não são suportados por dados atuais, razão pelo qual são mal compreendidos.

•  Onde o GBS ST283 é encontrado nos peixes: dada a oportunidade para contaminação cruzada de 

amostras durante os testes, atualmente não existem dados seguros sobre a distribuição (locais do 

corpo) do GBS ST283 em peixes doentes e aparentemente saudáveis.

•  Probabilidade de contaminação de peixes vivos: atualmente não existem dados sistemáticos 

específicos dos países e das espécies sobre a prevalência e concentração do GBS ST283 dentro 

e entre viveiros e tanques/gaiolas, bem como, em peixes de vida livre. Particularmente, tal trabalho 

deveria investigar a colonização ou infeção de peixes com, e também sem sinais clínicos, os quais 

são mais provavelmente vendidos para o consumo humano. Não obstante, as investigações 

de GBS ST283 relacionadas com surtos, incluindo a extensão de morbidade e mortalidade, em 

aquacultura são também importantes para melhor entender a doença no peixe, o que pode auxiliar 

na implementação de medidas de prevenção e mitigação nos viveiros.



45

•  Fatores de risco para infeções nos peixes: é necessária uma melhor compreensão de quais os 

fatores que contribuem para a contaminação de ambientes de aquacultura e subsequente infeção 

dos peixes, incluindo peixes aparentemente saudáveis. Isto deve incluir o efeito de coinfecções com 

outros microrganismos, e alterações no microbioma do peixe e o seu ambiente causado pelo GBS.

•  Mecanismo da infeção em peixes: o (s) mecanismo (s) de infeção por GBS em peixes, por exemplo 

contacto direto, via água ou através da ingestão, são desconhecidos, e não existem dados relativos 

à probabilidade e efeito de águas residuais e contaminação de água da superfície na dinâmica da 

contaminação por GBS nas águas das pisciculturas.

•  Ocorrência de ST283 em humanos noutros países que não os do Sudeste Asiático, especialmente 

países onde o ST283 já foi detetado em peixes cultivados (Brasil, América do Sul).

•  Os riscos associados com exportações do Sudeste Asiático.

•  A falta de compreensão e conhecimento dos piscicultores nos vários contextos, tais como as boas 

práticas de manipulação, sinais de uma população doente ou peixes doentes, e as implicações 

das más condições de criação.

•  As barreiras à implementação de bons processos de cultivo.

     

4. Avaliação do risco
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5 IMPLICAÇÕES PARA A GESTÃO DE 
RISCO

5.1. Medidas de controle existentes

Considerando a falta de dados relacionados com a contaminação de GBS e GBS ST283 em peixes, produtos 

de pescado e na cadeia de fornecimento, as opções de gestão de risco para o microrganismo são bastante 

gerais. Por conseguinte, as opções de gestão de risco baseiam-se na aplicação de:

•  Boas Práticas de Manuseio na Aquacultura (GAqP) durante a produção (Joint Institute For Food 

Safety And Applied Nutrition (JIFSAN), 2016); e  

•  Boas Práticas de Higiene (GHP), Boas Práticas de Fabrico (GMP), e um Sistema de Análise de 

Perigos e Controlo de Pontos Críticos (HACCP) durante a produção, transporte, e comercialização, 

especialmente porque estes estão relacionados com o peixe e produtos do pescado (FAO/WHO, 

2020).

Reconhece-se que estes sistemas são mais prováveis de ser aplicados em sistemas de produção de 

larga escala e na cadeia de fornecimento de exportação do que em produções de pequena escala para 

o consumo doméstico. Para além disso, as práticas de higiene na cadeia produtiva do peixe podem 

ser monitorizadas com a contagem bacteriana total ou um indicador de bactérias como por exemplo 

Escherichia coli. Atualmente, não existem dados que indiquem se e com que extensão o GBS ST283 

pode ser oriundo de contaminação fecal, por exemplo relacionado com contaminação dos manipuladores 

dos alimentos ou contaminação do ambiente de cultivo. Para além disso, não existem dados para indicar 

uma relação, se é que existe, entre a contagem bacteriana total, contagem de E. coli, e a prevalência ou 

concentração de GBS nos peixes. Não obstante, existem várias opções para uma potencial gestão de 

risco específica para GBS na produção de peixes, discutidos na Secção 5.1.4. Contudo, a sua eficácia 

necessita de ser verificada e validada.

©Warren Andrew Turner
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5.1.1. Produção, incluindo a pesca

A prevenção e controlo da doença é um processo multifatorial e requer uma abordagem com um sistema 

de saúde integrado (Wendover, 2009).

As práticas que contribuem para boas práticas de manuseio na aquacultura e consequentemente têm 

o potencial de reduzir riscos de segurança na fase de produção estão listados abaixo, apesar de ser 

reconhecido que a sua aplicabilidade pode diferir entre países e sistemas de produção, por exemplo 

sistemas baseados em tanque versus gaiolas em mananciais:

•   Manter uma boa biossegurança nos viveiros ou gaiolas para a produção de aquacultura.

•  Praticar o conceito de tudo dentro tudo fora, incluindo a limpeza dos tanques e equipamentos, e 

períodos de pousio entre ciclos de produção.

•  Fazer uso de densidades de estoques adequados.

•  Fornecer nutrição adequada para atingir os requisitos de crescimento dos peixes e limitar 

desperdícios de ração; não dar alimento em excesso aos peixes.

•  Utilizar fontes comerciais de ração e armazenar a ração de forma apropriada e utilizar antes do 

prazo de validade.

•  Manter uma boa qualidade de água.

•  Utilizar estoques de animais com certificado sanitário (com ou sem testes laboratoriais).

•  Garantir o cumprimento de boas práticas de manuseio, biossegurança e sanitárias nos viveiros.

•  Incluir períodos de aclimatação quando os animais comprados de larviculturas são recebidos e 

monitorizar (um a cinco dias) para deteção precoce de quaisquer comportamentos ou sinais clínicos, 

antes de povoar os viveiros.

•  Fazer povoamentos com animais de uma única origem, sem a inclusão de peixes selvagens.

•  Treinar os funcionários sobre todos os aspetos relevantes da produção de peixe, saúde dos peixes 

e saúde alimentar relevantes para peixes em viveiros.

•  Fornecer infraestrutura apropriada para a operação, incluindo casas de banho e locais para o 

armazenamento da ração e químicos.

•  Controlar as espécies invasoras nos viveiros/tanques e remover peixes selvagens do local e da 

proximidade das gaiolas alojadas em mananciais.

•  Remover frequentemente peixes moribundos e mortos, e descartar as carcaças de forma apropriada.

•  Controlar de forma estrita os químicos e tratamentos veterinários (água e animais) e cumprir com 

os períodos de carência.

•  Evitar a transmissão de antimicrobianos, resíduos ou genes de resistência entre humanos, peixes 

ou outras espécies animais via resíduos ou efluentes da criação.

•  Reduzir o estresse durante a colheita e realizar a colheita de forma correta. 

•  Refrigerar rapidamente o peixe e manusear de forma apropriada para reduzir a probabilidade de 

contaminação com agentes patogénicos humanos de origem alimentar

5.1.2. Transporte, processamento e comercialização

As medidas gerais relevantes para a contaminação bacteriana de peixes ou marisco, destinados ao 

consumo humano, estão descritos em detalhes na “Gestão de Risco de Vibrio parahaemolyticus em peixes 

e marisco” (FAO/WHO, 2011). É de notar que o termo “peixes ou marisco” inclui os peixes de água doce. 

A ocorrência de agentes patogénicos no produto final a nível de consumo é principalmente afetada em 

primeiro lugar pela temperatura durante o processamento/transporte e, em segundo lugar, pelo potencial 

de contaminação cruzada durante o transporte e preparação. Os sistemas de cadeia de frio e a introdução 

de medidas preventivas de higiene para evitar a contaminação cruzada são bem conhecidos pela maior 

parte dos sistemas de processamento de alimentos e transporte, e estes vão reduzir o risco de uma doença 

de origem alimentar ao prevenir o crescimento de bactérias.

5. Implicações para a gestão de risco
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Foram feitos vários esforços por parte do governo dos países do Sudeste Asiático para iniciar a 

implementação de HACCP nas indústrias de processamento de peixe. A aplicação do conceito de HACCP 

é único para cada processo e fábrica. É necessário um estudo detalhado do fluxo de processos para 

identificar os perigos e os pontos de controlo. Contudo, conforme observado acima, os princípios HACCP 

são gerais e não são específicos para GBS ST283.

5.1.3. Consumo

O surto da infeção pelo GBS ST283 de origem alimentar em humanos foi associado ao consumo de peixe cru 

(Kalimuddin et al., 2017). As políticas subsequentemente implementadas em Singapura incluíram a proibição 

do uso de peixe de água doce em pratos prontos a consumir (PAC) e a necessidade de compra de peixes 

de água salgada de fornecedores de peixe cru aprovada pelas autoridades de Singapura. Para além disso, 

os restaurantes passaram a ter requisitos para cumprir com as práticas necessárias para a preparação de 

pratos de peixe de água salgado cru (Chau et al., 2017). Estas ações regulamentares foram uma resposta 

direta ao surto de origem alimentar e levaram ao fim do surto. Contudo, apesar destas medidas, existem 

evidências não publicadas de um hospital em Singapura onde o número de infeções por GBS continua a 

ser mais alto do que antes do surto de 2015. Isto pode implicar a existência de uma outra fonte de infeção 

ou que as medidas de controlo existentes não são totalmente eficazes. Conforme constatado na Secção 

0, a investigação destes casos por parte do Ministério da Saúde de Singapura não revelou quaisquer 

ligações epidemiológicas, apesar de ser pouco provável que os doentes admitam terem comido peixe de 

água doce cru.

Uma vez que o risco de segurança alimentar associado a GBS ST283 é um fenómeno detetado 

recentemente, não foram realizadas avaliações de intervenções de saúde pública relacionadas. Contudo, 

conforme constatado na Secção 0, o caso de pratos de peixe crus e sem um tratamento adequado é claro e 

generalizado no Sudeste Asiático, o qual é quantificado pela existência de infeções parasitárias, tais como 

o tremátodes do fígado e anisakis (Jongsuksuntigul and Imsomboon, 2003). As medidas de controlo para 

estas infeções, as quais podem se aplicar a GBS ST283, incluem campanhas de saúde pública para evitar o 

consumo de peixe cru e promover medidas higiénicas para prevenir a transmissão para o ambiente natural, 

que exacerba o ciclo de infeção (Jongsuksuntigul and Imsomboon, 2003). Contudo, apesar dos esforços 

a longo prazo, este continua a ser um problema significativo na região. 

As mensagens de saúde pública parecem ser menos eficazes, em grande parte devido às campanhas serem 

desenvolvidas em centros metropolitanos, com pouco conhecimento dos impulsionadores socioculturais 

para práticas de alimentação e comportamentos associados. Por exemplo, significados adicionais podem 

©shutterstock/Vlad Karavaev
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estar ligados à prática de consumo de peixe cru associados com identidades tradicionais, segurança 

alimentar e resiliência da comunidade. Consequentemente, é necessário por em prática abordagens de 

sistemas globais em quaisquer campanhas de saúde pública, incluindo perspetivas médicas, naturais e de 

ciências sociais e humanas (Asavarut et al., 2016, Sripa and Echaubard, 2017). As abordagens participativas 

podem ser mais apropriadas para desenvolver campanhas de saúde em idiomas locais, ao invés de impô-

las, via centros remotos e mais abastados (Asavarut et al., 2016). Consequentemente, as abordagens 

participativas poderão vir a provar-se como sendo mais eficazes em mudar práticas alimentares associadas 

ao consumo de peixe cru.

Outras potenciais e adicionais medidas de controlo podem incluir modificações na preparação de alimentos 

informadas via pela literatura resumida sobre os efeitos de ingredientes alimentares comuns, tais como o 

alho (Ankri and Mirelman, 1999), gengibre (Islam et al., 2014), e sumo de lima (Oikeh et al., 2016), nas cargas 

de GBS ST283 e na sua viabilidade nos alimentos. É possível que a adaptação da receita permita atingir 

uma via para o controlo da infeção, que seja de maior aceitação pelas comunidades do que as mensagens 

que solicitam evitar o consumo. Contudo, todas estas abordagens requerem uma investigação adicional.

No Sudeste Asiático, são praticados vários métodos tradicionais de conservação e preparação de peixes 

e produtos de pescado (Abdullah, Idrus and Mardi, 1978). Contudo, conforme mencionado acima, não se 

sabe quão eficazes são as seguintes abordagens tradicionais no controlo de GBS ST283.

•  Salgar e secar: no processo de salgar e secar, são utilizados peixes de água doce e marinhos. 

O processo inclui a remoção das brânquias e vísceras dos peixes, onde esse é cortado e aberto 

em forma de borboleta. De seguida, são aplicadas camadas de sal grosso em ambos os lados do 

peixe, o qual depois é submetido a secagem sob luz solar direta durante até sete dias, dependendo 

do tamanho do peixe e intensidade da luz solar. Os peixes são depois lavados para remover o 

sal restante e são novamente colocados para secar. O peixe é geralmente frito ou cozido sob 

temperaturas altas, antes do consumo. 

•  Secagem: neste processo, os peixes são secos à temperatura ambiente, sem a adição do sal. O 

peixe usado é oriundo de água doce ou do mar. O peixe é geralmente frito ou cozido a uma alta 

temperatura, antes de ser consumido.

•  Defumar: este método de cura é muito específico de certos países e não é comumente utilizado no 

Sudeste Asiático. O peixe pode ser defumado ligeiramente ou durante mais tempo, dependendo do 

tempo de defumação e temperatura. O peixe ligeiramente defumado é geralmente cozido mais tarde 

em temperaturas altas, por exemplo num caril, ou via aquecimento direto, antes de ser consumido. 

O peixe defumado seco é mais provável de ser consumido sem um tratamento de calor adicional.

•  Fermentação: a fermentação do peixe ou molho de peixe são geralmente preparados através da 

fermentação com sal.

•  Picles: fazer picles ou conservar em vinagre e sal é novamente limitado nesta região. A maior parte 

destes produtos vistos na região são importados.

•  Condimentação de peixe cru: os pratos de peixe cru são geralmente preparados ao misturar estes 

com vários condimentos tais como alho, sal, malagueta e sumo de lima.

Com base nas abordagens para o controlo do tremátode do fígado, pode haver uma oportunidade para 

conceber um leque de intervenções incluindo abordagens farmacológicas e de saúde pública para gerir a 

infeção pelo GBS ST283. De uma perspetiva médica, as vacinas humanas podem ser uma forma de prevenir 

a doença, no entanto a promoção de mensagens sobre o reconhecimento de sintomas, deteção precoce e 

um tratamento precoce podem ser mais realistas e vantajosos em termos de custo-benefício para o controlo 

da infeção e para limitar as potenciais para complicações.

5. Implicações para a gestão de risco
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5.1.4. Potenciais opções de gestão de risco 

5.1.4.1. Vacinação dos peixes

Estão descritas várias vacinas experimentais de GBS na literatura, com base numa variedade de tecnologias 

de vacinas. As vacinas disponíveis comercialmente estão dirigidas principalmente para o GBS dos sorotipos 

Ib (CC552) e Ia (CC7). Existe uma proteção cruzada limitada entre estripes não hemolíticas (sorotipo Ib, CC52) 

e beta-hemolíticos (sorotipo Ia, CC7), no entanto os produtores de vacinas afirmam haver uma proteção 

cruzada entre diferentes tipos beta-hemolíticos de GBS, por exemplo CC7 e ST283.

Foram realizados programas de vacinação com vacinas comerciais e autógenas para controlar os surtos de 

GBS ST283 no Brasil. O sucesso desses programas depende da temperatura da água durante os surtos. 

Os peixes vacinados cultivados em gaiolas em regiões endémicas para a doença apresentam taxas de 

sobrevivência entre os 85 e 92% durante o cultivo, quando a temperatura da água se mantem abaixo de 

30 °C . Em contraste, nas estações mais quentes (principalmente o Verão) em que a temperatura da água 

sobe para mais de 31 °C, foram obtidas taxas de sobrevivência de 70 a 75%, as quais são próximas da 

sobrevivência em peixes não vacinados (C.A.G. Leal, comunicação pessoal, 2020).

O custo de produção adicional devido aos programas de vacinação é de aproximadamente 3%, e 

experiências de falhas na vacinação devido a falta de correspondência entre a estirpe da vacina e a estirpe 

a causadora dos surtos nas pisciculturas, tem limitado a adoção da vacinação, especialmente por parte de 

produtores de pequena escala.

5.1.4.2. Suplementos dietéticos

Os suplementos dietéticos tais como imunoestimulantes são incorporados na ração dos peixes, para 

melhorar a resposta imune do hospedeiro, e diminuir assim a suscetibilidade à doença. Contudo, até à 

data, não existem dados relativos aos imunoestimulantes contra GBS ST283.

Foi observado que algumas culturas microbianas combatem melhor uma ampla gama de agentes 

patogénicos bacterianos em peixes, incluindo o GBS. Por exemplo, os Bacillus spp. são comumente 

utilizados para o controlo microbiano em animais e plantas, e foi demonstrado experimentalmente que 

estes ajudam a combater o GBS em peixes (Kuebutornye et al., 2020). Os Bacillus spp. exibem um efeito 

anti-GBS via mecanismos tais como melhoria do status imunológico do hospedeiro (Kim, Subramanian and 

Heo, 2017) e excreção de metabolitos que inibem o crescimento do GBS (Yi et al., 2018). Foi observado o 

efeito promissor de culturas microbianas em ambos estudos in vitro e in vivo para tilápias e outros peixes 

de água doce (Kuebutornye et al., 2020, Thy et al., 2017, Xia et al., 2020), apesar de este talvez ser limitado 

por flutuações na qualidade de água (Srisapoome and Areechon, 2017).

5.1.4.3. Glicoinibidores

Os glicoinibidores da aderência de GBS em peixes foram propostos como uma medida eficaz para evitar a 

infeção por GBS nas tilápias (Barato et al., 2016, Iregui and Barato, 2017, Vásquez-Machado, Barato-Gómez 

and Iregui-Castro, 2019). De acordo com esta patente, açúcares específicos e lectinas que bloqueiam a 

aderência do GBS ao epitélio intestinal de tilápias cultivadas, podem ser utilizados para prevenir a aderência 

das bactérias e a invasão nos peixes. O conceito foi desenvolvido na Colômbia, onde o CC552, mas não o 

ST283, foi reportado nos peixes (Barato et al., 2015). Esta abordagem baseia-se na noção de que a principal 

via de infecção é a oral e é precedida por uma colonização intestinal (Barato et al., 2016, Vásquez-Machado, 

Barato-Gómez and Iregui-Castro, 2019). Alguns estudos de infeção experimental apoiam fortemente esta 

via de infeção (Iregui et al., 2016), ao passo que outros estudos contrapõem essa hipótese (Soto et al., 

2016) ou sugerem que a imersão de peixe em água contaminada com GBS (em oposição a exposição oral) 

esta associada com maior mortalidade (Delamare-Deboutteville et al., 2015). Devem ser realizados estudos 

semelhantes para o ST283.
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5.1.4.4. Criação seletiva

A criação seletiva de tilápias para incrementar a resistência ou tolerância dos peixes contra estreptococos 

está em processo (Suebsong et al., 2019) com tendências promissoras na melhoria da resistência da primeira 

para a terceira geração de descendentes híbridos (P. Kayansamruaj, comunicação pessoal, 2020).

5.1.4.5. Vigilância de Streptococcus do Grupo B

A culture-based surveillance and control programme for GBS in a Danish dairy herd resulted in a reduction 

in the herd-level frequency of GBS infections (mastitis) from 4 percent in 1966 to 0.5 percent in 2000. The 

programme was initially voluntary but later mandatory and illustrates that mandatory nation-wide surveillance 

and control may help to reduce GBS prevalence, at least in some animal production systems (Mweu, 2014). 

A cost–benefit analysis of surveillance and control measures in fish has not been reported, and is unlikely 

to be a cost-effective option in Southeast Asia, especially as between-farm transmission in river systems 

would be very difficult to control.

In contrast, establishing a comprehensive programme for public health surveillance of human GBS 

disease is of fundamental importance as a means of providing early warning of potential outbreaks and for 

assessing epidemiological patterns of disease, including exposure through consumption of fish. Developing 

infrastructure to facilitate surveillance of GBS strain types is of fundamental importance in addressing key 

data gaps and providing rapid response to emerging threats.

5. Implicações para a gestão de risco
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