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Intoxicação Paralisante por Marisco: Uma Síndrome Rara com
Recorrência Decadal?
Paralytic Shellfish Poisoning: A Rare Syndrome with Decadal-Like
Periodicity?
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Resumo:

Abstract:

A intoxicação paralisante por marisco é uma síndroma rara
em Portugal, coincidente com o consumo de bivalves que se
alimentaram de microalgas tóxicas da espécie Gymnodinium
catenatum. É caracterizada por sintomas marcadamente neurológicos, como parestesias, fala incoerente, ataxia, dispneia,
apneia, e que podem culminar na morte por paralisia respiratória. Para evitar a ocorrência desta síndrome, a monitorização
periódica das biotoxinas intoxicação paralisante por marisco
é obrigatória antes de os bivalves serem colhidos para comercialização. No entanto, o desconhecimento ou desrespeito das
proibições de colheita têm originado intoxicações esporádicas que requereram internamento hospitalar. Desde há várias
décadas que a ocorrência de contaminação elevada destas
biotoxinas em bivalves da Costa Atlântica Ibérica tem ocorrido
em intervalos aproximadamente decadais. Estes anos de toxicidade muito elevada têm sido coincidentes com anos em que
a actividade solar (derivada do ciclo de manchas solares de 11
anos) está no seu mínimo. A sazonalidade desta contaminação
é mais grave no outono, e os internamentos hospitalares conhecidos também têm ocorrido no outono.

Paralytic seafood poisoning is a rare syndrome in Portugal, coinciding with the consumption of bivalves that fed
upon the toxic microalgae Gymnodinium catenatum. It is
mainly characterized by neurological symptoms, such as
paresthesias, incoherent speech, ataxia, dyspnoea, apnoea,
which can culminate in death from respiratory paralysis. To
prevent this syndrome from taking place, periodic monitoring
of paralytic shellfish poisoning biotoxins is mandatory before
bivalves are harvested for commercialization. However, ignorance or disrespect of the harvest bans in force has led to
sporadic poisonings that required hospitalization. For several
decades the occurrence of high contamination levels with
these biotoxins in bivalves of the Iberian Atlantic coast has
occurred in decadal-like intervals. These years of very high
toxicity have coincided with years in which solar activity (derived from the 11-year sunspot cycle) is at its minimum. The
seasonality of this contamination is more severe in the autumn and known hospital admissions have also occurred in
the autumn.
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Introdução
A intoxicação paralisante por marisco (ou “paralytic shellfish poisoning”, PSP) é reconhecida de há longa data devido
à sua elevada taxa de mortalidade. É caracterizada por sintomas marcadamente neurológicos, como parestesias, fala incoerente, ataxia, dispneia, apneia, e que podem culminar na
morte por paralisia respiratória. No Alasca (EUA), os surtos de
PSP são conhecidos há séculos, mas só ficaram registados
por escrito pela primeira vez em 1799.1 Na Europa foi descrita
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na Noruega em 1901.1 Em 1927, com a intoxicação e morte
de consumidores de mexilhão na Califórnia (EUA), a síndroma
foi designada por “mitilismo” devido ao seu vector causador
(Mytilus spp).2
Em Portugal, o primeiro relato de PSP reporta-se a 1946,
envolvendo cerca de 100 pessoas em volta da Lagoa de Óbidos, e em que os óbitos (seis) foram quase todos de crianças.3
Em 1955 foram novamente descritos 21 casos de ‘mitilismo’
e um óbito de criança, o que levou ao estudo das microalgas que ocorriam na Lagoa e à realização em Portugal dos
primeiros bioensaios em murganhos específicos para pesquisa das toxinas PSP.4 Este fenómeno era muito peculiar desta
Lagoa, e só ocorria quando estava obstruída durante muito
tempo a ligação com o mar.
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Conhecem-se outras síndromes humanas devidas à
acumulação de metabolitos produzidos por microalgas – as
biotoxinas marinhas – em vectores, como bivalves, alguns
crustáceos e gastrópodes, mas que muito raramente ou nunca
se conhecem efeitos letais.5 Dentre estas, destaca-se em Portugal a intoxicação diarreica por marisco (ou DSP), que surge
em bivalves de toda a costa entre a Primavera e o Outono.6,7
A taxa de fatalidade da síndroma PSP varia com a faixa
etária, sendo mais gravosa em crianças. Num extenso surto
que ocorreu na Guatemala em 1987, um país que naquela
data ainda não possuía um programa de monitorização, amêijoas contaminadas causaram cerca de 187 intoxicações registadas oficialmente, das quais 26 (14%) foram fatais. A taxa de
mortalidade foi de 50% nas crianças entre 0-6 anos, mas de
apenas 5% nas vítimas acima de 18 anos.8

Etiologia
Em 1927, Sommer e colaboradores relacionaram pela primeira vez o “mitilismo” com a presença na água do mar da microalga Alexandrium catenella.1 As proliferações destas algas
microscópicas, podem causar diversos efeitos que são percebidos pelo homem como nocivos (afectando nomeadamente
a aquacultura e o turismo), sendo por isso o fenómeno designado de forma mais abrangente como “Harmful Algal Blooms”
(proliferações de algas nocivas).5 No entanto, a proliferação de
microalgas em quantidade suficiente para as toxinas serem
bioacumuladas nos bivalves e causar sintomas nos consumidores humanos pode apenas ser visível ao microscópio (não
ocorrendo a “maré vermelha” que é um fenómeno visível), deixando o apanhador de pesca lúdica inadvertido do perigo que
incorre em colher bivalves nas praias.
As microalgas produtoras de toxinas PSP (PSTs) que
ocorrem nos oceanos do planeta pertencem ao género Alexandrium ou à espécie Gymnodinium catenatum em regiões
temperadas e, à espécie Pyrodinium bahamense var. compressum em regiões tropicais.9 Estas microalgas produzem
mais de uma vintena de alcalóides de estrutura semelhante à
saxitoxina, a primeira toxina PSP a ser caracterizada quimicamente.10 O perfil de toxinas encontrado nos bivalves depende
da espécie de microalga ingerida e das biotransformações que
o próprio bivalve realiza.10
Nos bivalves da costa portuguesa, contaminados por G.
catenatum, ocorrem maioritariamente as toxinas do sub-grupo N-sulfocarbamoiladas (como B1, B2, C1 + 2 e C3 + 4) e
descarbamoiladas (como dcGTX2 + 3, dcSTX, dcNEO) (Figs.
1a-c). Nos estudos de metabolização em humanos realizados
em Portugal, nas biotoxinas excretadas pela urina encontrouse um perfil mais simplificado do que aquele presente nos bivalves contaminados por G. catenatum, tendo desaparecido
principalmente as toxinas com o grupo O-sulfato em C11,
como dcGTX2 + 3, B2 ou C1+2.11,12
As PSTs bloqueiam o influxo de sódio em membranas de
células musculares e nervosas. Este modo de acção impede

a propagação do impulso nervoso, levando a paralisias, e em
caso extremo à paralisia da musculatura torácica que se torna
assim a causa directa da morte por asfixia. A acção farmacológica é semelhante à da tetrodotoxina, apresentando uma
grande selectividade para o canal de sódio, mas não para o
canal de potássio.2
Em murganhos a toxicidade oral é de cerca 260 µg STX
eq./kg peso corporal, enquanto a toxicidade intraperitonial
é de cerca de 9 µg STX eq./kg peso corporal.13 O bioensaio
em murganhos foi padronizado na América do Norte como
o primeiro método para detecção rápida em rotina da contaminação com biotoxinas PSP.14 Um extracto de bivalves
contaminados com esta biotoxina causa a letalidade do murganho em menos de cinco minutos. A disponibilidade gradual
dos materiais de referência certificados para cada toxina individual tem permitido substituir estes bioensaios por métodos
cromatográficos. O actual método de referência empregue na
Europa,15 baseia-se na oxidação dos extractos com peróxido
de hidrogénio e/ou ácido periódico, seguida de detecção por
fluorescência.16
A pesquisa de toxinas paralisantes em moluscos bivalves
é preconizada pelo Regulamento CE nº 853/2004, sendo a
concentração máxima admissível de 800 µg de equivalentes de STX/kg de tecido de bivalve.17 O regulamento CE nº
854/2004 preconiza que devem ser estabelecidos planos de
amostragem que prevejam a realização a intervalos regulares
de controlos oficiais de contaminantes que podem surgir em
bivalves tais como as biotoxinas marinhas e contaminantes fecais ou químicos.18

Sintomatologia e diagnóstico
A sintomatologia manifesta-se de forma progressiva e
dependendo da quantidade de toxina ingerida os sintomas
mais graves são atingidos ou não. A progressão pode dividirse em quatro etapas, sendo que a última se traduz no óbito
por paralisia respiratória (Tabela 1). Os sintomas começam de
modo ligeiro, sendo os mais característicos os formigueiros
nas extremidades de mãos e pés bem como lábios. Os sintomas moderados incluem ataxia e fala incoerente.19 Começam
também a manifestar-se nesta etapa as dificuldades respiratórias que se agravam na etapa seguinte (etapa grave). Os sintomas levam em geral algumas horas a começar a manifestar
e posteriormente a agravarem-se progressivamente. No entanto, em casos de ingestão elevada de toxinas, a manifestação pode começar apenas ao fim de uma hora e, nos casos
fatais, a morte pode ocorrer em apenas 3-4 horas.11,20
O diagnóstico da síndroma PSP apenas pela sua sintomatologia é difícil para o clínico. No surto que ocorreu em 1994,
e em que foram efectuados estudos electrofisiológicos nos
pacientes, a ataxia cerebelar foi a perturbação neurológica
mais grave.11 No entanto, um sintoma como a ataxia, é um
sintoma raro podendo ocorrer de forma aguda ou crónica.
Na maioria dos pacientes, as causas agudas relativamente
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Tabela 1: Classificação e detalhe dos sintomas por categorias de gravidade e, dose mínima de toxina PSP para atingir 10% de
probabilidade de entrar na categoria (em μg STXequiv./kg peso corporal).19,25
Gravidade dos
Sintomas

Dose mínima

Sintomas

0.9

Dor de cabeça,
Parestesias nas extremidade das mãos, pés e lábios,
Tontura,
Náusea, vómito, vertigem

3.7

Discurso incoerente,
Nistagmo,
Pulso rápido,
Ataxia, Dispneia,
Dores nas costas

3. Graves

9.2

Disartria,
Disfagia,
Apneia,
Fraqueza dos braços e pernas,
Dificuldades respiratórias pronunciadas,
Paralisia muscular,
Paragem respiratória (sem morte)

4. Fatais

138

1. Ligeiros

2. Moderados

Morte

comuns podem ser o consumo excessivo de álcool, drogas
ou exposição a toxinas, acidente vascular cerebral ou esclerose múltipla. As ataxias crónicas têm frequentemente uma
origem genética, sendo as mais comuns em todo o mundo as
ataxias cerebelares autossómicas dominantes, e a ataxia de
Friedreich (autossómica recessiva). A prevalência da primeira é
entre 0,2 e 3,0 por 100 000, enquanto a prevalência europeia
de ataxia de Friedreich é de 2 por 100 000.21 A prevalência de
ataxias nas crianças na Europa foi estimada em 26 / 100 000
crianças.22
O diagnóstico da intoxicação paralisante por marisco é
então baseado simultaneamente na apresentação clínica e no
conhecimento da exposição recente a marisco. No entanto,
para o clínico cruzar a informação técnica sobre a toxicidade
dos bivalves colhidos em determinada zona de Portugal, apresentava até há pouco tempo alguma dificuldade. Esta informação era apenas disponibilizada via fax para um número
reduzido de entidades. Esta informação técnica era principalmente destinada às autoridades marítimas (cujas capitanias
tinham a obrigatoriedade de afixar o Edital respeitante à proibição de apanha de bivalves relativa à sua área de jurisdição)
e às associações de mariscadores e centros de depuração
Apenas recentemente, com a remodelação de Laboratórios de Estado em 2012, conducente entre outras à formação
do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, esta informação técnica começou a estar disponível na Internet para acesso rápido e público em qualquer ponto do país.23 Também
mais recentemente, a Unidade de Resposta a Emergências e
Biopreparação (UREB) do Instituto Nacional de Saúde Doutor
Ricardo Jorge (INSA), está preparada para resposta rápida a
agentes passíveis de serem utilizados como armas biológicas.
Dispõe, entre outros, de imunoensaios passiveis de serem usados para confirmação da saxitoxina e análogos em fluidos
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humanos, nomeadamente a urina.12
Em Portugal têm sido observados esporadicamente níveis
muito elevados de PSTs, atingindo-se as 30-40 mg STXequiv./
kg bivalve (Fig. 2), e em algumas ocasiões foram simultaneamente associados com intoxicações humanas reportadas aos
profissionais de saúde.4,11,12,24 Estes níveis podem traduzir-se
em diferentes cenários de intoxicação, dependendo não apenas do nível tóxico alcançado pelos bivalves, mas também
pela quantidade de parte edível ingerida. Consumos entre as
100 e as 200 g de parte edível contaminada a 40 vezes o limite
regulamentar (32 mg STXequiv./kg), podem traduzir-se na ingestão entre 43-98 µg STX eq./kg peso corporal para adultos
entre 65-75 kg de peso.
A partir do modelo mais recente desenvolvido por Arnich
e Thébault,25 a dose mínima com probabilidade de 10% de
apresentar sintomas ligeiros é de 0,9 µg de STX eq./kg peso
corporal (Tabela 1). Isso significa que 10% dos indivíduos expostos a essa dose teriam sintomas ligeiros. Uma ingestão em
torno de 100 µg de STX eq/kg peso corporal traduzir-se-á em
cerca de 50% de probabilidade de sintomas graves e 20% de
probabilidade de sintomas leves ou moderados.25
Normalmente os efeitos desaparecem totalmente ao fim de
alguns dias.26 Não há antídoto para PSP, e todos os casos requerem atenção médica imediata. O tratamento de indivíduos
clinicamente doentes é principalmente de suporte. A observação atenta nos estágios iniciais da intoxicação é fundamental
para que qualquer progressão para paralisia e/ou insuficiência
respiratória possa ser reconhecida e tratada de forma imediata
e eficaz. No surto de 1994, os pacientes recuperaram em 1 a
2 semanas, mas ainda se queixavam de fadiga, parestesias ou
perda de memória, que persistiram, em alguns casos, por alguns meses (até 3 meses).11 O internamento hospitalar foi de 1
a 3 dias em 89% dos casos (oito de 9 pacientes), e o máximo
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Figura 1: Estrutura química de algumas de algumas das principais biotoxinas PSP que ocorrem nos bivalves da costa portuguesa: a) N-sulfocarbamoilgoniautoxina-2 ou C1; b) goniautoxina-6 ou B2; c) exemplo de perfil molar em mexilhão fortemente
contaminado pela microalga G. catenatum.
foi de 7 dias (um de 9 pacientes). No entanto, noutros episódios ocorreram internamentos mais prolongados.12 Não houve
sequelas a longo prazo.

Periodicidade inter-anual em Portugal
As contaminações com toxinas PSP em 1946 e 1955
atrás mencionadas, foram atribuídos à microalga Alexandrium lusitanicum.27 Habitualmente, esta microalga não causa
contaminações dos bivalves na costa atlântica Ibérica, não
sendo a causa habitual da interdição da apanha de bivalves
em Portugal ou na Galiza. Uma outra microalga começou a ser
problemática a partir de meados da década de 1970: Gymnodinium catenatum. Além da costa galega, esta microalga tem
contaminado em particular os bivalves da costa noroeste e
sudoeste e mais raramente os da costa sul.4,28,29

As contaminações dos bivalves originadas por G. catenatum na costa atlântica Ibérica têm tido anos em que foram atingidas contaminações muito elevadas, contrastando com vários
anos seguidos em que não se detectaram biotoxinas PSP, nem
com os testes em murganhos nem com os testes mais sensíveis
realizados na década mais recente por HPLC.4,30,31 Nas últimas
décadas ocorreram cinco destes períodos de contaminações
excepcionais, originando quer impactos socioeconómicos nos
mariscadores quer na saúde dos consumidores, resumidos na
Tabela 2 (consultar também a Fig. 2).
Como foi referido acima, o diagnóstico da síndroma PSP
não é fácil para o clínico, em particular se não for associado
com o inquérito alimentar. A raridade da ocorrência desta síndroma e o seu distanciamento temporal não facilita a tarefa
de diagnóstico. Numa equipa médica que tenha lidado com

Tabela 2: Resumo das principais ocorrências relacionadas com contaminação elevada por toxinas PSP na costa atlântica
Ibérica atribuídas à microalga Gymnodinium catenatum. (*O ano de início de um ciclo solar corresponde a um mínimo de
actividade solar; **O ciclo solar 25 está previsto começar em 2019-2020.40)
Ano

Início do ciclo solar (n.º)*

Ocorrências

1976

1976 (21)

- após expansão da aquacultura na Galiza desde os anos 194032, mexilhões intoxicaram 176
consumidores na Europa ocidental83,84
- programa galego de monitorização da toxicidade de bivalves e microalgas tóxicas começou
em 1977

1986

1986 (22)

- contaminação de bivalves com PSP registada simultaneamente na Galiza e pela primeira vez
na costa portuguesa. Dois casos de intoxicação registados em Portugal28,35
- programa português de monitorização da toxicidade de bivalves e microalgas tóxicas começou
em 1986

1994

1996 (23)

- nove intoxicações devidas a mexilhão colhido na Ericeira requereram hospitalização11,36
- na costa atlântica marroquina pelo menos 6 fatalidades e 75 pessoas intoxicadas37

2007

2008 (24)

- após cerca de uma década de ausência, a contaminação por PSP regressou à costa noroeste
portuguesa e posteriormente à costa Galega em 200538
- níveis de toxicidade muito elevados entre 2007 e 200930
- Cerca de 4 intoxicações humanas na zona envolvente da Lagoa de Óbidos em 200724,38

2018

2019**(25)

- níveis de PSP muito elevados na costa sudoeste23; duas intoxicações devidas a mexilhão
colhido na Caparica requereram hospitalização12
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Figura 2: Relação entre os máximos mensais dos níveis de PSP nos mexilhões da Ria de Aveiro e praia da Caparica e, o fluxo
médio mensal de rádio solar. Séries temporais de Aveiro disponíveis entre 1986 e 2018, e Caparica entre 2014 e 2018 (dados de
1986-2002 obtidos por bioensaio com murganhos, dados de 2003-2018 obtidos por HPLC; *meses em que a toxicidade ultrapassou 40 vezes o limite regulamentar).
casos destes, o conhecimento adquirido poderá ter caído no
esquecimento ou as equipas terem mudado após uma década.
Esses episódios graves de contaminação de bivalves atribuídos a esta microalga coincidiram com anos de mínimos do
ciclo solar, enquanto que durante os anos de máximos do ciclo
solar as populações naturais foram muito escassas, causando
apenas episódios menores de contaminação de bivalves (Tabela 2 e Fig. 2). Os episódios mais marcantes de PSP na Galiza e em Portugal que tiveram lugar até agora decorreram entre
o ciclo solar 21 (iniciado em março de 1976) e ao final do ciclo
24.40 Os anos de contaminação grave de bivalves em Portugal
de 2007, 2008, 2009 e 2018, foram classificados entre os 25
principais anos com maior número de dias sem manchas solares desde 1849, todos superando 150 dias sem manchas.41
No século XIX começou a numeração oficial das manchas
solares e dos seus ciclos usada até ao presente. A periodicidade média deste ciclo é de cerca de 11 anos. A actividade
solar varia amplamente ao longo do ciclo e transmite não apenas profundas alterações na atmosfera superior da Terra, mas
também ao nível do solo.42 Durante o máximo solar, as explosões solares emitem desde ondas de rádio a raios-X, enquanto as ejeções de massa coronal (CMEs) emitem plasma
magnetizado. Mesmo durante os mínimos solares, quando nenhuma mancha solar é observada, as CMEs ocasionais mantêm a perturbação do campo geomagnético estático da Terra,
causando tempestades geomagnéticas menores.40
Apesar da atmosfera protetora da Terra e da magnetosfera,
tem-se constatado que as flutuações derivadas da actividade
do vento solar afectam uma ampla diversidade de organismos
multicelulares ao nível do solo, tão diversos quanto seres humanos, ratos, coelhos, moscas-das-frutas e plantas.43-50 Os
seus efeitos têm sido encontrados inclusive longe dos pólos
magnéticos da Terra, mesmo em populações humanas que
vivem em latitudes geomagnéticas médias e baixas.51,52
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Embora uma ampla gama de seres vivos reaja às variações da actividade solar, os máximos solares não causam um
declínio acentuado nas suas respectivas populações, seja no
ambiente natural ou no laboratório. Um exemplo raro de uma
população natural que apresenta um declínio acentuado durante o máximo solar, parecem ser as populações da microalga Gymnodinium catenatum que ocorrem na Costa Atlântica
Ibérica.53 Experiências laboratoriais têm evidenciado que os
resultados de resistência a choque osmótico ou oxidativo dependem da actividade solar ou geomagnética nas horas que
precedem a experiência.54,55
Aparentemente, G. catenatum foi introduzido nas águas
Ibéricas apenas recentemente,29,56 talvez através do transporte
na água de lastro de navios de quistos de repouso provenientes do Mar del Plata, na costa Argentina, onde foi descrito
pela primeira vez na década de 1940.57 Embora esta hipótese
se enquadre nas explicações gerais para o aumento mundial
da diversidade e frequência de HABs, isso não explica o fenómeno irregular da contaminação de bivalves com toxinas PSP
que se tem observado. A ocorrência de contaminação numa
zona de toxicidade endémica como a Ria de Aveiro está associada quer a níveis baixos de fluxo de rádio solar (uma medida da variação energética causada pelas manchas solares)
quer a níveis baixos de actividade geomagnética (Fig. 3). Os
desvios maiores observaram-se nos anos em que a medição
das toxinas PSP foi efectuada por bioensaio (Fig. 2), possivelmente devido às suas características semi-quantitativas e à
dose-resposta que é muito acentuada a cada segundo após a
administração intra-peritonial.14

Sazonalidade em Portugal
No respeitante à sazonalidade, os máximos históricos
de PSP em bivalves da costa portuguesa têm sido observados recorrentemente no Outono, com os níveis mais tóxicos
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Figura 3: Distribuição do a) fluxo mensal de rádio e b) índice mensal de actividade geomagnética Aa para o período 1997-2017
e distribuição dos mesmos parâmetros quando as toxinas PSP foram detetadas acima de 0,4 mg/kg nos mexilhões da Ria de
Aveiro.

registados em outubro-novembro (Fig. 4a).4,53 Todos os surtos de PSP conhecidos que requereram hospitalização foram
atribuídos a bivalves colhidos em outubro.11,12,24 Os respectivos
locais de recolha localizaram-se entre os cabos Carvoeiro e
Espichel.
O Outono é coincidente com os máximos da temperatura média da água do mar na costa continental, que são
entre setembro e outubro (Fig. 4a). Esta microalga tem uma
distribuição preferencial em águas temperadas ou tropicais
(México, Austrália, Portugal, Espanha, Japão, etc.), não ocorrendo em águas frias.58 O Outono é também coincidente com
uma acentuada redução na declinação solar, o que reduz a
incidência de luz ultravioleta. Esta microalga requer uma elevada proteção para a luz ultravioleta, tal como observado no
espectro das suas culturas e nos perfis detalhados dos seus
pigmentos fotoprotetores – as micosporinas-tipo aminoácidos (mycosporine-like aminoacids).59,60 Esta fotoproteção é

dependente da disponibilidade na água de azoto, um macronutriente fortemente limitante nas águas marinhas.
Os surtos de PSP estudados anteriormente foram atribuídos principalmente à ingestão de mexilhões e, com menor
frequência, a outros bivalves.11,12,24 O mexilhão é mais propenso
a acumular toxinas por longos períodos e, atingir assim níveis
mais altos de contaminação do que, por exemplo, o berbigão,4,61 representando um vector de transferência de alto risco
para humanos. A conquilha também costuma atingir níveis
elevados de toxicidade, no entanto o seu pequeno tamanho
dificulta a ingestão de uma grande porção de parte edível e
correspondentemente de uma grande quantidade de toxina.12
Nos surtos de PSP reportados, o mexilhão foi colhido
pelas próprias vítimas ou amigos/familiares. As populações
locais conhecem que as melhores alturas de apanhar o mexilhão de rocha são nas grandes marés baixas associadas
a luas novas ou cheias que expõem facilmente os animais,

Figura 4: a) Frequência de meses que excederam 0,4 mg/kg de PSP no mexilhão da Ria de Aveiro (1997-2017) e temperatura
média da água do mar no Porto de Leixões (2002-2014); b) exemplo de toxicidade elevada coincidindo com marés extremamente
baixas (mexilhão da Caparica, Outono 2018; luas novas assinaladas a cinzento, luas cheias a branco).
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podendo colher-se mexilhões com 5-7 cm ou mais,12 igualando ou ultrapassando os tamanhos comerciais do mexilhão
de aquacultura.62 Esta tradição remonta a longa data, como
descrito por exemplo há quase dois séculos no livro “Arte
do cozinheiro e do copeiro”.63 Algumas vezes tem-se constatado que os níveis máximos de toxicidade são atingidos
coincidentemente com uma destas marés, como sucedeu recentemente em 2018 (Fig. 4b).12

(DSP) que é entre o final da Primavera e o princípio do Outono,
época coincidente com o período de redução da pluviosidade
e de estratificação da coluna de água.68,69 Um livro de culinária
com mais de três séculos – “Arte de Cozinha” – especifica que
«Todas as coisas têm os seus próprios tempos (….) E os mexilhões e caramujos (são melhores) no Outono»,70 parecendo
desconhecer-se na época o elevado risco quase mortífero dos
meses de Outubro/Novembro.

Considerações finais
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Mesmo existindo a implementação de programas nacionais
de monitorização, surtos ocasionais de PSP têm ocorrido em
todo o mundo. Às vezes, isso deve-se à vastidão e complexidade de alguns litorais, que impedem uma cobertura eficiente
da monitorização, como no caso dos fiordes chilenos da Patagónia ou da costa do Alasca.20,63 A monitorização tem custos
elevados e não cobre todas as costas do globo onde é possível colher bivalves. Nalguns casos, ainda ocorrem fenómenos
inesperados onde antes não existiam relatos prévios nem era
necessária monitorização. Numa lagoa semifechada da Ilha de
São Jorge, Região Autónoma dos Açores, ocorreu uma proliferação invulgar de Alexandrium minutum em 2013 que originou
quatro intoxicações por PSP em consumidores de ameijôa.64
Apesar da existência há mais de três décadas do programa de monitorização da costa continental portuguesa, a
pesca lúdica tem sido responsável por episódios ocasionais
de intoxicações humanas com a síndroma de intoxicação
paralisante por marisco. Ao longo das décadas, têm chegado
ao conhecimento dos colaboradores do que é o actual Sistema Nacional de Monitorização de Bivalves do Instituto Português do Mar e da Atmosfera - IPMA[1], diversos relatos das
categorias mais ligeiras desta intoxicação: as parestesias nas
extremidades (mãos e pés) e lábios. Os casos reconhecidos
oficialmente, têm ocorrido sempre no Outono e, foram apenas
os mais graves que requereram internamento hospitalar. Outros terão certamente ficado com o diagnóstico inconclusivo
devido a dificuldade em associar a sintomatologia com a presença destas biotoxinas na alimentação.
Podem passar-se muitos anos até que recorram episódios
desta síndroma. O espaçamento destes episódios e da ocorrência massiva de biotoxinas PSP em bivalves da costa portuguesa, sugere uma forte associação com os mínimos dos
ciclos de actividade solar (ciclo das manchas solares), que
apresenta uma periodicidade média de 11 anos.
Apesar da gravidade dos sintomas, esta toxicidade não
aparece claramente marcada na tradição popular portuguesa
(pregões/adágios/livros de culinária). Talvez isto seja devido à
sua raridade e/ou efectivamente à introdução na costa atlântica
ibérica apenas recentemente da espécie G. catenatum.29,56 A
tradição popular parece advertir principalmente para os meses
sem ‘R’, exortando ao consumo fora deste período.65-67 Estes
meses (maio-agosto) parecem ser coincidentes com a sazonalidade marcante da contaminação com biotoxinas diarreicas
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