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Schistosoma mansoni no Brasil
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Fac-simile do artigo descrevendo o Schistosoma mansoni no Brasil
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Apresentação
É com imenso prazer que apresento a obra “Moluscos Brasileiros de
Importância Médica” que condensa um importante trabalho de pesquisa de
renomados especialistas do Laboratório de Helmintologia e Malacologia Médica,
referência nacional para exame e identificação de moluscos, do Centro de
Pesquisas René Rachou, da Fundação Oswaldo Cruz.
Dada a importância da participação dos moluscos na transmissão de
várias doenças parasitárias que acometem o homem e que são de relevância
no âmbito da saúde pública, esta obra, que já está na 2ª edição, vem contribuir
com conhecimentos sobre os moluscos de importância médica distribuídos no
Brasil, contemplando aspectos do ciclo evolutivo de cada espécie, técnicas de
captura e de identificação, bem como aspectos gerais das doenças a eles
vinculadas.
Esta mais recente edição apresenta em especial, uma atualização
sobre a ocorrência de Angiostrongylus cantonensis no Brasil, helminto
responsável pela meningoencefalite eosinofílica, uma nova nomenclatura dos
limineídeos e a inclusão de nova espécie de Biomphalaria.
Destaca-se a importância detalhada do estudo dos moluscos do gênero
Biomphalaria, B. glabrata, B. straminea e B. tenagophila, hospedeiros
intermediários do Schistosoma mansoni, agente etiológico da esquistossomose
mansoni no Brasil. Trata-se de uma doença relevante como problema de saúde
pública, amplamente distribuída em municípios das regiões nordeste e sudeste
brasileiro, com focos em outras regiões e que ocasiona um expressivo número
de internações e de óbitos devido a sua gravidade.
Fruto de produção científica, esta obra apresenta uma linguagem de
fácil compreensão, adequada entre outros fins, para os profissionais dos serviços
de saúde que trabalham com a vigilância de vetores ou hospedeiros
intermediários no controle de doenças. Trabalhos como este evidenciam a
contribuição da instituição de pesquisa e seus pesquisadores no aprimoramento
da vigilância em saúde, por meio de uma produção científica aplicada.

Jeann Marie Marcelino
Responsável Técnica pelo Programa de Esquistossomose
Ministério da Saúde
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1. Introdução
O filo Mollusca abrange um dos grupos de organismos mais fascinantes do Reino
Animal, graças à extraordinária diversidade e adaptações ambientais, ocupando
habitats marinhos, límnicos e terrestres. Encontram-se entre os invertebrados mais
comuns, como mariscos, ostras, lulas, lesmas e caramujos.
Entre as sete classes que constituem o filo Mollusca (Gastropoda, Polyplacophora,
Cephalopoda, Bivalvia, Scaphopoda, Aplacophora e Monoplacophora) (Quadro 1), a
classe Gastropoda (gaster: ventre, podos: pé) é a de maior sucesso adaptativo, com
a ocorrência de cerca de 70.000 espécies, e de grande importância médica e
veterinária, uma vez que incluem espécies hospedeiras intermediárias de parasitos
humanos e de animais. Neste livro serão abordadas as espécies de maior interesse
médico que ocorrem no Brasil, e para o gênero Biomphalaria serão apresentadas
todas as espécies, mesmo as que não possuem importância epidemiológica, mas
que em virtude de sua semelhança morfológica confundem-se às espécies
hospedeiras.
A classe Gastropoda caracteriza-se por apresentar cabeça distinta com tentáculos
e olhos, pé achatado na superfície ventral e, quando presente, a concha é univalve,
geralmente espiralada e assimétrica. A cavidade do manto ou cavidade palial, devido
à torção, localiza-se na região anterior do corpo. No molusco ancestral, esta cavidade
localizava-se na região posterior. A cavidade do manto é um espaço no corpo do
molusco, no qual localizam-se as brânquias e os orifícios genital, anal e renal. A
torção da cavidade e seus órgãos é um evento relacionado ao desenvolvimento do
molusco e ocorre na fase larval. Este evento, possivelmente, trouxe algumas
vantagens evolutivas ao molusco, como retrair a cabeça primeiro que o corpo e
facilitar a ventilação da cavidade e brânquias, agora anterior.
A sistemática da classe Gastropoda está sendo reavaliada, levando-se em conta
a morfologia, filogenia e caracteres moleculares, sendo, portanto muito discutida e
complexa. Pelo esquema clássico os gastrópodes são subdivididos em três
subclasses: Prosobranchia, Opisthobranchia e Pulmonata. Entretanto, a literatura
atual tem destacado mais uma subclasse, Gymnophila. A posição sistemática dos
principais moluscos brasileiros das subclasses Prosobranchia e Gymnophila
encontra-se no quadro 1 e Pulmonata nos quadros 2 e 3.
Os moluscos Prosobranchia possuem cavidade palial anterior (torção evidente),
concha e opérculo, são dióicos e a maioria é marinho. Inclui as ordens
Archaeogastropoda e Neogastropoda (exclusivamente marinhos) e Mesogastropoda
(marinhos, terrestres e de água doce). Os Mesogastropoda, de águas continentais
da América do Sul, são representados pelas famílias Ampullaridae (exemplo Marisa
e Pomacea), Hydrobiidae (exemplo Oncomelania), Pomatiopsidae e Melaniidae
(exemplo Melanoides).
Os moluscos da subclasse Gymnophila caracterizam-se pela ausência total de
concha e cavidade do manto. São representados pela ordem Soleolifera que inclui
espécies marinhas e terrestres, com dois pares de tentáculos e olhos localizados
na extremidade dos tentáculos posteriores. Possuem aberturas genitais, masculina
e feminina, separadas. Essa ordem é representada por três famílias: Onchidiidae
(lesmas marinhas), Rathousiidae e Veronicellidae (lesmas terrestres).
Na subclasse Pulmonata houve distorção parcial da cavidade do manto, ficando
esta selada e ricamente vascularizada, transformando-se em “pulmão”. Um pequeno
orifício foi mantido no lado direito, o pneumóstomo, por onde ocorre a ventilação
para a troca gasosa. As brânquias foram perdidas neste processo evolutivo. A maioria
15

é terrestre, com alguns representantes de água doce. Concha típica em espiral,
porém existem alguns moluscos com concha cônica, reduzida ou ausente. Opérculo
ausente. São monóicos e geralmente ovíparos. Existem duas ordens:
Stylommatophora e Basommatophora. A ordem Stylommatophora é a maior de todas
e inclui espécies terrestres, com abertura genital única (masculina e feminina) e
dois pares de tentáculos, sendo o mais longo invaginável e portador de um par de
olhos localizados na extremidade. A ordem Basommatophora inclui pulmonados de
água doce e marinhos e são dotados de um par de tentáculos retráteis, na base do
qual localiza-se os olhos. Possuem concha cônica, discoidal ou pateliforme,
geralmente lisa. Possuem abertura genital masculina e feminina separadas e os
ovos depositados são protegidos por cápsula gelatinosa. No Brasil, essa ordem é
representada pelas famílias Lymnaeidae, Planorbidae, Physidae, Ancylidae e
Chilinidae.
Os Opisthobranchia são exclusivamente marinhos. A cavidade do manto é anterior,
mas com uma destorção parcial, sendo que na maioria, esta cavidade e a concha
encontram-se reduzidas ou ausentes.
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2. Moluscos de importância Médica
No Brasil ocorrem quatro helmintoses de importância humana, que apresentam
em seu ciclo, moluscos como hospedeiros intermediários: Angiostrongilíase abdominal, meningoencefalite eosinofílica, fasciolose e esquistossomose mansoni. O
homem participa nas duas primeiras como hospedeiro acidental e nas demais
como hospedeiro definitivo.

3. Angiostrongilíases
3.1 Angiostrongilíase abdominal
A angiostrongilíase abdominal (Morera & Cespedes 1971) causada pelo
Angiostrongylus costaricensis Morera & Céspedes, 1971 (Nematoda: Strongylida)
está presente nas Américas. No Brasil, a área de ocorrência concentra-se na região
Sul, sobretudo no noroeste do Rio Grande do Sul e sudoeste de Santa Catarina.
Casos isolados já foram registrados nos estados do Paraná, São Paulo, Minas
Gerais, Espírito Santo e no Distrito Federal.

3.1.1 Ciclo evolutivo do A. costaricensis
As larvas L 1 de A. costaricensis ao serem eliminadas nas fezes do roedor
(hospedeiro definitivo) podem infectar moluscos (hospedeiro intermediário) pelas
vias oral e/ou cutânea (Thiengo 1996, Mendonça et al. 1999) (Figura 1). Quando
ingeridas, as larvas penetram a parede do trato digestivo em diferentes níveis, sem
preferência por nenhum dos segmentos. A rota migratória das larvas para o habitat
final (camada fibromuscular) é através do rim, do reto e/ou por embolização vascular.
Quando a infecção é pela via cutânea, as L1 penetram preferencialmente através de
ductos excretores de células mucosas e migram para a camada fibromuscular
(Mendonça et al. 1999, 2003).
No tecido fibromuscular do molusco, as larvas sofrem duas mudas (L1 - L2 - L3),
sendo a primeira no quarto dia e a segunda a partir do 11o dia. As larvas ficam
aprisionadas pela reação celular (granuloma) nesse tecido, algumas próximas aos
ductos das células excretoras. Com as contrações musculares do hospedeiro, as
larvas são eliminadas juntamente com a secreção mucosa do molusco (Morera &
Céspedes 1971, Mendonça et al. 1999, 2003) contaminando alimentos e/ou água.
As larvas que continuam aprisionadas são importantes para manutenção do ciclo
do parasita, uma vez que os roedores se infectam, principalmente, através da
ingestão dos moluscos parasitados.
No hospedeiro definitivo, A. costaricensis utiliza os sistemas vasculares linfáticovenoso/arterial e venoso porta, onde realizam duas mudas (L3 - L4 - L5), até atingir seu
habitat final, os ramos ileocecais da artéria mesentérica superior ou ramos intrahepáticos. A oviposição inicia-se no 15 o dia. Ovos e L 1 podem ser detectados
principalmente nas paredes intestinais e gástricas, cercadas por reação inflamatória
e são eliminados nas fezes do roedor, por movimentos ativos das larvas ou devido à
necrose da mucosa (Mota & Lenzi 1995, 2005).
No homem, em decorrência de intensa reação inflamatória na parede intestinal,
os ovos ficam retidos inviabilizando sua eliminação e impossibilitando o diagnóstico
parasitológico da angiostrongíliase pelo exame de fezes. Provavelmente, devido a
essa limitação a prevalência desta doença é subestimada.
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Figura 1: Ciclo evolutivo de Angiostrogylus
costaricensis e Angiostrongylus cantonensis
(Foto Ratus norvegicus: www.aspecne.com.br)

Para o ciclo de A. costaricensis, concorre uma diversidade de moluscos em
decorrência da inespecificidade do parasito aos hospedeiros intermediários. Os
moluscos da família Veronicellidae são os mais importantes: Sarasinula plebeius
Fischer, 1868 na Costa Rica (Morera & Ash 1971), Equador (Morera et al. 1983),
Honduras (Kaminsky et al. 1987) e na Nicaragua (Duarte et al. 1992) e Phyllocaulis
variegatus e S. linguaeformis no sul do Brasil (Graeff-Teixeira et al. 1989a, Laitano et
al. 2001). Os moluscos dessa família são desprovidos de conchas, sendo conhecidos
como lesmas terrestres. Apresentam dois pares de tentáculos com os olhos
localizados na extremidade do par posterior. São hermafroditas, com aberturas
genitais masculinas e femininas distanciadas e o ânus localizado na extremidade
posterior. O corpo é dividido em duas regiões: noto ou região dorsal, e hiponoto ou
regiãoventral (Figura 2A e B). Essas lesmas são encontradas em lugares úmidos,
sombreados, debaixo de pedras, tijolos, em jardins ou hortas. Possuem hábitos
noturnos e são consideradas pragas agrícolas.
Na região sul do Brasil, outros moluscos contribuem para a manutenção do ciclo:
Limax maximus, L. flavus, B. similares, Belocaulus angustipes (Graeff-Teixeira et al.
1993). A infecção natural de Phyllocaulis soleiformis, Helix aspersa (Thiengo et al.
1993) e Deroceras laeve (Maurer et al. 2002) também foram registradas.
Além desses moluscos, também foram capazes de eliminar L3 em infecções
experimentais: Veronicella occidentalis (Malek 1981), S. marginata (Lima et al. 1992a),
Phyllocaulis boraceiensis (Bonetti & Graeff-Teixeira 1998), Achatina fulica (Carvalho
et al. 2003), Biomphalaria glabrata, B. tenagophila e B. straminea (Lima et al. 1992b)
e Pomacea caniculata (Thiengo 1995) e moluscos dos gêneros Megalobulimus
(Graeff-Teixeira et al. 1989b) e Omalonyx (Montresor et al. 2003).

3.1.2 A doença

A

B

Figura 2: Sarasinula marginata. A) noto ou região dorsal. B) hiponoto ou região ventral

O principal sintoma da angiostrongilíase abdominal é dor abdominal, localizada
na fossa ilíaca direita, ou difusa e algumas vezes no hipocôndrio direito, mesogástrio
e epigástrio. A doença também manifesta-se com febre, podendo ou não ser
acompanhada por anorexia, náuseas, vômitos, tumoração abdominal palpável,
obstrução intestinal e sinais de abdome agudo. Nos casos mais graves é necessário
recorrer à intervenção cirúrgica com retirada das regiões afetadas. A evolução após
a cirurgia costuma ser boa, levando o paciente à cura.
Não existe tratamento específico para esta doença e os anti-helmínticos como
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tiabendazole, dietilcarbamazina e levamisole são contra-indicados, pois podem
induzir migração errática dos vermes e agravamento das lesões (Morera & Bontempo
1985).
Na angiostrongilíase abdominal, um conjunto de dados epidemiológicos, clínicos,
laboratoriais e anatomopatológicos podem auxiliar o diagnóstico. Entretanto, o
diagnóstico definitivo só pode ser feito por exame histopatológico em material
cirúrgico, através da identificação, em arteríolas do mesentério ou da parede intestinal
do parasito, associado a infiltrado eosinofílico, arterite eosinofílica, granuloma com
a presença de ovos. Até o momento, testes sorológicos mostraram pouca
sensibilidade e especificidade, enquanto o diagnóstico baseado na PCR mostrouse promissor (Silva et al. 2003).
A identificação molecular de larvas de A. costaricensis, obtidas por digestão do
molusco, tem se mostrado eficiente, tornando-se uma importante ferramenta no
diagnóstico desta helmintose (Caldeira et al. 2003).
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3.2 Meningoencefalite eosinofílica
Angiostrongylus cantonensis (Chen, 1935) é o agente etiológico da
meningoencefalite eosinofílica (Nematoda: Strongylida). Esta doença é reportada
principalmente no sudeste da Ásia e no Pacífico, embora ocorra também em outras
regiões, incluindo África, Caribe e Estados Unidos. No Brasil, os moluscos S.
marginata (Figura 2), A. fulica (Figura 3), Bradybaena similaris (Figura 4) e Subulina
octona (Figura 5), foram encontrados parasitados pelo A. cantonensis, após
notificação de casos suspeitos de meningoencefalite eosinofílica no Espírito Santo.
O molusco A. fulica oriundo de São Vicente, São Paulo, também foi encontrado
parasitado por este nematóide (Caldeira et al. 2007). Uma das teorias para entrada
do parasita no Brasil teria sido através de roedores infectados em navios oriundos
da Asia e África.
Pesquisas realizadas no entorno de 30 portos de 28 municípios de 16 estados
brasileiros identificaram 11 (36,6%) portos de oito Estados (PA, PE, BA, ES, RJ, SP,
PR, SC) com moluscos parasitados por larvas de A. cantonensis:
- S. octona (Belém/PA, Recife/PE, Ilhéus/BA, São Sebastião e Santos/SP);
- S. marginata (Belém/PA, Salvador/BA, Vila Velha/ES, Niterói/RJ, Santos/SP);
- A. fulica (Ilhéus/BA, Angra dos Reis/RJ, Paranaguá/PR, Navegantes/SC);
- B. similaris (Ilhéus/BA, Navegantes/SC, Santos/SP) (Figura 6).
Estes dados confirmam a inespecificidade de A. cantonensis em relação ao
hospedeiro intermediário, uma vez que o parasita foi encontrado em uma diversidade
de gastrópodes: (Carvalho et al. 2012).
Outros relatos de larvas de A. cantonensis parasitando moluscos foram registrados
nos município de Escada/PE (Thiengo et al. 2010) e nos municípios de Barra do
Piraí e São Gonçalo/RJ e Joinville/SC (Maldonado Junior et al. 2010).

Figura 3: Achatina fulica
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Figura 4: Bradybaena similaris

Figura 5: Subulina octona

Figura 6: Localização dos 30 portos brasileiros pesquisados e aqueles nos quais
foram encontrados moluscos positivos para A. cantonensis (Carvalho et al. 2012)
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3.2.1 Ciclo evolutivo de A. cantonensis
As larvas L1 do A. cantonensis, depois de eliminadas nas fezes do roedor
(hospedeiro definitivo), podem infectar moluscos (hospedeiro intermediário) pelas
vias oral e/ou cutânea (Figura 1). No tecido fibromuscular do molusco as L1 sofrem
duas mudas (L1 - L2 - L3), e as L3, formas infectantes para o hospedeiro vertebrado, já
podem ser observadas a partir do 17o dia. O hospedeiro definitivo adquire a parasitose
ao ingerir moluscos infectados, alimentos e/ou água contaminados com L3. As larvas
de terceiro estágio atravessam a parede intestinal do hospedeiro definitivo, caem na
circulação sanguínea e invadem o sistema nervoso central (principalmente região
anterior do cérebro), onde realizam duas mudas (L3 - L4 - L5) entre o sexto e o 13o dia.
Após o 28o dia, as L5 migram para o pulmão, via sistema venoso, alcançando o
habitat final, as artérias pulmonares, onde ocorre o amadurecimento sexual e
oviposição. As L1, após eclosão (aproximadamente 45 dias) nos ramos terminais
das artérias pulmonares, rompem os capilares, caem nos alvéolos, sobem pela
árvore bronquica e traqueia, chegando até a faringe, sendo deglutidas e eliminadas
com as fezes do roedor (Alicata 1962).
Os moluscos terrestres encontrados naturalmente infectados foram: A. fulica,
Bellamya ingallsiana, B. similaris, Cipangopaludina chinensis, Deroceras laevis,
Euglandina rosea, Girasia peguensis, Indoplanorbis exustus, Laevicaulus alte,
Macrochlamys resplendens, Microparmarion malayanus, Opeas javanicum, Pupina
complanata, Pila ampullacea, P. scutata, Quantula striata, S. marginata, S. octona,
Vaginulus plebeius e V. alte (Anderson 2000 e Caldeira et al. 2007). Ressalta-se
que A. fulica, habitando ambientes urbanos, rurais e silvestres é encontrada em
quase todo território brasileiro, provocando perdas agrícolas e desequilíbrio
ambiental por competir com espécies nativas de moluscos (Thiengo et al. 2007).
Os moluscos de água doce encontrados naturalmente infectados foram: Lanistes
carinatus, Cleopatra bulimoides, C. cyclostomoides, Biomphalaria alexandrina,
Lymnaea natalensis e Melanoides tuberculata (Ibrahim 2007).
Em laboratório, vários moluscos já foram infectados: Biomphalaria spp., Bithynia
sp., Biomphalaria oceania, Bulinus spp., Derocera reticulatum, Drepanotrema
simmonsi, Euhadra hickonis, Ferrissia tenuis, Fossaria ollula, Futicola despecta,
Helicina orbiculata, Helisoma sp., Lenistes carinatus, Limax arborum, L. flavus, L.
maximus, L. marginalis, Lymnaea spp., Marisa cornuarietis, Mesodon thyroidus,
Onchidium sp., Physa acuta, Planorbis planorbis, Plesiophysa hunbendicki,
Segmentina hemisphaerula, Semisulcospira libertina, Stagnicola elodes e Succinea
lauta, bem como os bivalves, Crassostrea virginica e Mercenaria mercenaria

3.2.2 A doença
A sintomatologia da meningoencefalite eosinofílica resulta da presença de larvas
no cérebro (meninges), provocando reação inflamatória, entre dois a 35 dias após
ingestão das larvas (Koo et al. 1988). As manifestações clínicas mais comuns são
dor de cabeça severa, náusea, vômitos, pescoço rígido e anormalidades
neurológicas. Ocasionalmente ocorrem invasões oculares.
História de exposição, manuseio ou ingestão de moluscos associada a
manifestações clínicas compatíveis com meningite e presença de eosinofilia no
líquido cefalorraquidiano (LCR), devem ser levados em consideração para o
diagnóstico da meningoencefalite eosinofílica. As larvas raramente são encontradas
no LCR (Punyagupta et al. 1975, Kuberski & Wallace 1979) e, para a confirmação do
diagnóstico presuntivo, testes imunológico e molecular devem ser realizados, tais
como Western blot (Nuamtanong 1996, Lo Re III & Gluckman 2003) e Imuno - PCR
(Chye et al. 2004).
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À semelhança do A. costaricensis, a identificação molecular pela PCR, de larvas
do parasito obtidas dos hospedeiros intermediários e/ou fezes de roedores, também
tem sido útil no diagnóstico do A. cantonensis (Caldeira et al. 2003, 2007). A detecção
do parasito também pode ser realizada pelo seqüenciamento da região 18S do
rDNA de fragmentos do molusco (Qvarnstrom et al. 2006).
Assim como na angiostrongilíase abdominal, ainda não existe tratamento específico
para esta doença. A maioria dos pacientes recupera-se totalmente entre três a seis
semanas e o percentual de óbitos é menor que 1% (Lo Re III & Gluckman 2003). O
alívio dos sintomas é conseguido com a utilização de analgésicos, corticóides e
punção do LCR (Yii 1976, Pien & Pien 1999).

3.3 Profilaxia das Angiostrongilíases
A educação em saúde, com o esclarecimento da população em relação aos
cuidados com a higienização de verduras e frutas, são medidas que devem ser
adotadas para prevenir a infecção de A. costaricensis e de A. cantonensis. A utilização
de substâncias de baixo custo com ação deletéria sobre as larvas, como o vinagre
puro, solução de sal de cozinha saturado e hipoclorito de sódio (1,5%), são
recomendados nas áreas endêmicas, sendo esse último o mais eficiente, quando
o alimento é deixado por 30 minutos nessa solução (Zanini & Graeff-Teixeira 1995).
É importante evitar que crianças tenham contato com os moluscos, para que não
ocorra ingestão acidental. A limpeza do peridomicílio e destino adequado do lixo são
medidas que podem diminuir ou mesmo eliminar a presença de moluscos e
roedores.

3.4 - Exame para larvas de Angiostrongylus
No caso de moluscos sem concha (lesmas), deve-se realizar um corte longitudinal
na face dorsal do corpo do animal, extraindo-se e desprezando as vísceras. Em
moluscos providos de conchas, estas devem ser quebradas e desprezadas
juntamente com as vísceras, preservando-se a região cefalopodal (cabeça + pé).
Em seguida, o corpo do molusco deve ser seccionado em pequenos fragmentos
(aproximadamente 0,3 cm cada) e transferido para tubos de 50 ml, contendo 20 ml
de solução digestiva* e 20 ml de água de torneira, mantidos em banho-maria a
37°C, durante duas horas. O material digerido será processado pelo método de
Baermann** (Figura 7).

* Fórmula para 1 litro de solução digestiva:
7ml de HCl + 2,5 gramas de pepsina (mucosa do estômago do porco) + 993 ml de
água.
** Método de Baermann (utilizado para isolamento de larvas de nematóides,
Moraes 1948):
Material necessário:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Funil de vidro
Tubo de borracha
Pinça de pressão (Mohor)
Gaze
Suporte de madeira (estante)
Vidro de relógio ou placa de Petri
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Procedimento:
- Acoplar o tubo de borracha na extremidade do funil e fixar a pinça na outra
extremidade;
- Transferir o conjunto para a estante;
- Adaptar na boca do funil uma camada de gaze;
- Transferir o material digerido para o funil (gaze);
- Colocar água (temperatura ambiente) no funil até cobrir parcialmente o material
digerido;
- Decorridos 4 horas (no mínimo), abrir a pinça e deixar escoar cerca de 3 ml da
solução para o vidro de relógio ou placa de Petri;
- Examinar o conteúdo, com auxílio de microscópio estereoscópico, para
identificação de L3, através da morfologia e movimentação;
- As L3 viáveis devem ser aspiradas com pipeta Pasteur e separadas em grupos
de 30 larvas para posterior infecção dos roedores e identificação morfológica do
verme adulto. Se as larvas forem utilizadas para diagnóstico molecular, deverão ser
estocadas em pequenos tubos de polietileno contendo etanol 70% (álcool) (Figura
8).

Figura 7- Aparelho de Baermann
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Figura 8 – Exame de moluscos terrestres para detecção de larvas e/ou vermes adultos de Angiostrongylus.
1) Molusco; 2) Solução digestiva com o molusco fragmentado; 3) Molusco fragmentado no banho-maria; 4) Aparelho de Baermann com o molusco na solução digestiva;
5) Observação do sedimento recuperado do aparelho de Baermann; 6) Larva em movimentação; 7) Larvas acondicionadas em etanol 70%; 8) Infecção de roedor com
larvas recuperadas; 9) Verme adulto
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4. Fasciolose
A fasciolose é uma doença causada pela Fasciola hepatica Linnaeus 1758, parasito
do homem, ovinos, bovinos, caprinos, suínos e de alguns animais silvestres.
Parasitose de ampla distribuição mundial, é considerada importante doença
veterinária, devido às perdas na produção pecuária, acarretando sérios prejuízos
econômicos. No Brasil, a fasciolose animal ocorre no Rio Grande do Sul, Santa
Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais (Serra-Freire et al. 1995,
Serra-Freire 1999).

4.1 Ciclo evolutivo
O ciclo inicia-se com a eliminação de ovos nas fezes do hospedeiro definitivo. Na
água, após desenvolvimento embrionário, os miracídios eclodem os quais penetram,
principalmente, pela região cefalopodal ou pelo manto dos moluscos, hospedeiros
intermediários, da familia Lymnaeidae. No molusco os miracídios transformam-se
em esporocistos, preferencialmente, nas regiões do coração, rim e na massa
cefalopodal. Os esporocistos reproduzem-se assexuadamente por divisão mitótica,
formando as rédias que migram através dos tecidos para a glândula digestiva, ou
mesmo para o ovoteste, onde se desenvolvem e dão origem às cercárias. As cercárias
liberadas pelo molusco nadam até algum substrato (plantas, pedras, etc), encistamse, perdem a cauda e transformam-se em metacercárias, que são as formas
infectantes para os hospedeiros definitivos. Esses se infectam por ingestão de
água ou plantas contaminadas com as metacercárias. Nos hospedeiros, as
metacercárias desencistam na luz do intestino e as larvas liberadas perfuram a
parede intestinal, invadem a cavidade peritonial, migram em direção ao fígado
alojando-se nos dutos biliares. Aí, desenvolvem-se até atingirem a maturidade sexual,
quando iniciam a oviposição, sendo parte dos ovos eliminados nas fezes (Figura 9).

4.2 A doença
O estudo da fasciolose humana avançou significativamente nos últimos anos e,
em decorrência do aumento de casos a partir de 1980, a doença passou a ser
considerada uma importante doença parasitária humana e não uma zoonose
secundária (Mas-Coma et al. 1999a). Mais de 17 milhões de pessoas encontramse infectadas pela F. hepatica na Europa, Ásia, África e Américas (Hopkins 1992). As
principais regiões onde a fasciolose humana representa problema de saúde
localizam-se na América do Sul (países Andinos), norte da África, Irã e Europa
Ocidental (Espino et al. 1998, Mas-Coma et al. 1999a b, Curtale et al. 2000, Ortiz et al.
2000, Esteban et al. 2002). Na América Latina concentra-se o maior número de
casos, sendo a região Altiplana da Bolívia a área mais endêmica em todo o mundo,
com taxas de prevalência de 70%, em algumas localidades (Esteban et al. 1999). No
Brasil, casos já foram descritos no Mato Grosso do Sul, Bahia, São Paulo (Vale do
Paraíba), Paraná (Busetti 1982, Mattos et al. 1997) e Rio de Janeiro (Pile et al. 2000).
O quadro sintomático é polimórfico e, com freqüência, é confundida com outras
doenças do aparelho digestivo. Na fase aguda, poucas vezes suspeita-se de
fasciolose a não ser por ocasião de surtos epidêmicos. Na fase crônica, os sintomas
mais freqüentes são dor abdominal com caráter de cólica, constipação intestinal,
anorexia e eosinofilia alta.
O diagnóstico mais seguro baseia-se no encontro de ovos do parasita nas fezes.
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Figura 9 - Ciclo evolutivo da Fasciola hepatica (Fonte das fotos das formas da F. hepatica www.cdc.gov)

(Limneideos)

O tratamento da doença é feito com o emprego de triclabendazol. Na prevenção da
fasciolose é importante a higienização de verduras utilizadas para alimentação
(Gomes 1991).
Nos demais hospedeiros definitivos, a patologia da doença depende do animal
infectado, da carga de infecção e do grau de resistência do animal ao trematódeo.
De uma maneira geral, observa-se anemia profunda, disfunção do fígado e, como
conseqüência, problemas metabólicos que levam a consideráveis perdas na
produção pecuária. As perdas decorrem da queda na produção leiteira e na qualidade
da lã, retardamento no crescimento dos animais, condenação de fígados e
mortalidade.
O controle da fasciolose pode ser alcançado com programa integrado de manejo
das fazendas, associado ao tratamento dos animais com antihelmintos (Anderson
2000).

4.3 Moluscos da Familia Lymnaeidae
Diferentes espécies de moluscos da família Lymnaeidae atuam como hospedeiros
intermediários da F. hepatica em todo o mundo. As espécies descritas para o Brasil,
até o momento são: Pseudosuccinea columella reportada para os estados do
Amazonas, Acre, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Bahia, Goiás, Minas
Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul;
Galba viatrix observada no Rio Grande do Sul e Minas Gerais e Lymnaea rupestris,
descrita no sudoeste de Santa Catarina. As duas primeiras espécies são
responsáveis pela transmissão da fasciolose no país. Recentemente, foi reportada,
pela primeira vez no Brasil, Galba truncatula e em Minas Gerais, Galba cubensis.
Galba truncatula é responsável pela manutenção do ciclo da F. hepatica na Europa,
na Bolívia e no Peru e G. cubensis, na região do Caribe. Entretanto, essas espécies,
até o momento, não foram encontradas naturalmente infectadas no Brasil (Cardoso
et al 2007).
Pseudosuccinea columella está presente nas margens de pequenas coleções
hídricas de águas límpidas e correnteza fraca. Os criadouros podem ser naturais
(córregos, riachos, lagoas, pântanos) ou artificiais (valas de irrigação, pequenos
açudes, etc). Galba viatrix, G. truncatula e G. cubensis são geralmente encontradas
em solos argilosos ou barro-argilosos, em canais de irrigação superficiais com
pouca água e em lodo. Lymnaea rupestris foi descrita em habitat com rochedos
úmidos, localizados mais freqüentemente fora das coleções hídricas, porém contíguos a elas.
Os procedimentos para captura e fixação dos limneídeos são os mesmos
adotados para os moluscos do gênero Biomphalaria, descritos na seção 5.6 deste
livro.
Os limneídeos apresentam concha cônica, enrolada em hélice, sem opérculo e
com a abertura voltada para a direita; apresentam olhos na base dos tentáculos, que
são achatados e triangulares. São hermafroditas e podem utilizar tanto a
autofecundação, preferencialmente, como a fecundação cruzada.
A identificação específica dos limneídeos, como nos planorbídeos, é baseada na
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comparação dos caracteres morfológicos da concha, rádula e sistemas genital e
renal (Hubendick 1951, Paraense 1976a, 1982 e 1986). A morfometria dos órgãos
genitais e os caracteres morfológicos da concha também foram utilizados para a
identificação específica dos limneídeos (Samadi et al. 2000).

4.3.1 Pseudosuccinea columella Say, 1817
Localidade tipo: Michigan, Filadélfia (EUA)
Dimensões máximas da concha: 8 mm de largura e 17mm de comprimento, cinco
giros arredondados, suturas rasas, espira pequena e giro corporal volumoso

B

A

Figura
10:
Pseudosuccinea
columella. A - concha. B - Desenho
esquemático do manto (mc- músculo
columelar; ur- ureter; pv- veia pulmonar; rvveia renal; rt- tubo renal; au- aurícula; veventrículo). C - Desenho esquemático do
sistema reprodutor (ot- ovoteste; vs- vesícula
seminal; ga- glândula de albúmem; od‘segmento proximal do ovispermiduto; odsegmento distal do ovispermiduto; bo- bolsa
do oviduto; ed- espermiduto; gn- glândula
nidamental; pr- próstata; vd- ducto deferente
; bp- bainha do pênis; pp- prepúcio; spespermateca; ut- útero; va- vagina; ovporção inicial do oviduto; ov‘- porção terminal
do oviduto; eg- encruzilhada genital). D Desenho esquemático do corte transversal
da luz da próstata (Figuras B, C e D Paraense 1983).
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ocupando 2/3 do comprimento da concha. Ureter, localizado no manto, apresenta
dupla flexão. Espermateca oval, voltada para o esôfago. Prepúcio de 2 a 6 vezes
maior e, aproximadamente o dobro da largura da bainha do pênis, que é curta e
cilíndrica. Vagina curta, sem protuberância bulbar. Luz da próstata sem
invaginação.Rádula com primeiro dente lateral tricúspede, luz da próstata sem
invaginação (corte transversal) (Paraense 1983) (Figura 10).

4.3.2 Galba viatrix (D’Orbigny, 1835)
Localidade tipo: Viedma, Patagônia (Argentina)
Dimensões máximas da concha: 7,5 mm de largura e 12,6 mm de comprimento,
cinco giros e meio, suturas profundas, abertura aproximadamente igual à metade
do comprimento da concha. Ureter reto, localizado no manto, flexionado para a direita.
Espermateca oval, voltada para a cavidade pulmonar. Prepúcio mais comprido (1,5x)
e largo que a bainha do pênis. Bainha do pênis é curta e cilíndrica. Vagina sem
protuberância bulbar. Rádula com primeiro dente lateral bicúspede. A próstata
apresenta-se bem menor e muito mais estreita que a glândula nidamental, com
prega invaginando-se na luz da próstata (corte transversal) (Paraense 1976a) (Figura
11).

B

A

D

C

Figura 11: Galba viatrix. A - concha. B - Desenho esquemático do manto (ve- ventrículo; auaurícula ; pv- veia pulmonar; rt- tubo renal; rv- veia renal; ur- ureter; mc- músculo columelar). C
- Desenho esquemático do sistema reprodutor (od- segmento proximal do ovispermiduto; vsvesícula seminal; od‘- segmento distal do oviespermiduto; ga- glândula de albúmem; ov- oviduto;
ed- espermiduto; es- espermateca; bo- bolsa do oviduto; gn- glândula nidamental; pr- próstata;
va- vagina; vd- ducto deferente; pp- prepúcio; bp- bainha do pênis). D - Desenho esquemático
do corte transversal da luz da próstata (Figuras B, C e D - Paraense 1976a).
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4.3.3 Lymnaea rupestris Paraense, 1982
Localidade tipo: Nova Teotônia, Santa Catarina (Brasil)
Dimensões máximas da concha: 3,9 mm de largura e 6,9 mm de comprimento,
quatro giros com ombros bem marcados, suturas profundas, abertura ovóide
arredondada com mais da metade do comprimento da concha. Ureter reto, localizado
no manto, apresenta-se flexionado para a direita. Espermateca oval, voltada para a
cavidade pulmonar. Prepúcio aproximadamente do mesmo comprimento e largura
que a bainha do pênis, que possui forma cilíndrica. Bolsa do oviduto rudimentar.
Vagina sem protuberância bulbar. Rádula com primeiro dente lateral bicúspede.
Próstata com mais da metade do comprimento da glândula nidamental e quase da
mesma largura, com luz em forma de fenda (corte transversal) (Paraense 1982)
(Figura 12).

Figura 12: Desenho esquemátido de Lymnaea rupestris. A - concha, B - manto (rv- veia renal;
rt- tubo renal; pv- veia pulmonar; ur- ureter; mc- músculo columelar), C - sistema reprodutor (gaglândula de albúmem; ov- oviduto; od‘- segmento distal do oviespermiduto; vs- vesícula seminal;
ed- espermiduto; ov- oviduto;ot- ovoteste; va- vagina; es- espermateca; vd- ducto deferente; ppprepúcio; bp- bainha do pênis; od- segmento proximal do ovispermiduto; gn- glândula nidamental;
pr- próstata). D - Desenho esquemático do corte transversal da luz da próstata (Figuras A, B, C e
D - Paraense 1982).
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4.3.4 Galba cubensis Pfeifer, 1839
Localidade tipo: Cuba
A concha apresenta seis giros, suturas profundas, abertura ovóide com metade do
comprimento da concha. Ureter reto, localizado no manto, flexionado para a direita.
Espermateca oval. O comprimento do prepúcio cerca de uma vez e meia maior que
a bainha do pênis. Bainha do pênis é curta e cilíndrica. Vagina curta. A próstata
apresenta forma ovóide-arredondada, bem menor e muito mais estreita que a
glândula nidamental (Samadi et al. 2000) (Figura 13).

A
B

Figura 13: Galba cubensis. A - concha. B - Desenho esquemático do sistema reprodutor (otovoteste; sv- vesícula seminal; od- ovispermiduto; ag- glândula de albúmem; ov- oviduto; sdespermiduto; sp- espermateca; ng- glândula nidamental; pr- próstata; va- vagina; pp- prepúcio;
vd- ducto deferente; ps- bainha do pênis; rm- músculo retrator do prepúcio) (Figura B - Samadi
et al. 2000).
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4.3.5 Galba truncatula Mueller, 1774
Localidade tipo: Europa
A concha apresenta cinco a seis giros, voltas convexas, abertura ovóide com metade do comprimento da concha. Ureter reto, localizado no manto, flexionado para a
direita. Espermateca oval. O comprimento do prepúcio é cerca de 2/3 maior que o da
bainha do pênis. Bainha do pênis é curta e cilíndrica. Vagina curta. A próstata apresenta forma ovóide, menor e mais estreita que a glândula nidamental (Samadi et al.
2000) (Figura 14).

A

B

Figura 14: Galba truncatula. A - concha. B - Desenho esquemático do sistema reprodutor (agglândula de albúmem; od- ovispermiduto; sv- vesícula seminal; ot- ovoteste; ov- oviduto; ngglândula nidamental; ac- câmara apical; pr- próstata; va- vagina; sp- espermateca; vd- ducto
deferente; rm- músculo retrator do prepúcio; ps- bainha do pênis; pp- prepúcio) (Figura B Samadi et al. 2000).

4.4 Exame dos moluscos para cercária e metacercária de
Fasciola hepatica
O exame é feito, primeiramente, expondo os caramujos à luz durante 60 minutos
em uma placa de Petri forrada com celofane e pequena quantidade de água
desclorada. Decorrido este tempo, observa-se a placa com o auxílio de lupa, na
busca de cercárias e metacercárias de F. hepatica (Figura 15) retidas no celofane.
Caso não sejam detectadas, os caramujos são dissecados para observação de
cercárias junto à glândula digestiva.
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B

Figura 15: Fasciola hepatica. A - Cercárias, B – Metacercárias (imagens.google.com.br).

5. Esquistossomose mansoni
A esquistossomose mansoni é doença endêmica em aproximadamente 49 países
das Américas e da África (WHO 1993). É causada pelo Schistosoma mansoni Sambon,
1907 (Platyhelminthes: Trematoda) e apresenta formas agudas ou crônicas, com
sintomatologia geral ou intestinal podendo evoluir para formas graves.
A introdução do S. mansoni, no continente americano, ocorreu, provavelmente, no
século XVI, com a chegada de escravos, originários das mais diversas regiões da
África, que vieram trabalhar no cultivo da cana-de-açúcar (Magalhães 1970).
A esquistossomose mansoni é amplamente distribuída no Continente Americano,
sendo encontrada na República Dominicana, Guadalupe, Martinica, St. Kitts,
Suriname, Venezuela e Brasil (OPAS 2003).
As áreas endêmicas no Brasil localizam-se em faixa que abrange as regiões
orientais do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco (Zona do Litoral, Mata, Agreste
e do Brejo), a quase totalidade dos estados de Alagoas, Sergipe, grande parte da
Bahia e de Minas Gerais e as zonas serranas do Espírito Santo (Figura 16). As
prevalências mais altas concentram-se em municípios do estado de Pernambuco,
Alagoas e Sergipe. Entretanto, a presença de pacientes portadores da parasitose é
observada em quase todos os estados brasileiros, independente da existência de
transmissão e está relacionada à migração das populações, sobretudo, de zonas
endêmicas (Barreto 1967, Barbosa 1986). Essas migrações contribuem para a
dispersão da esquistossomose e instalação de novos focos da parasitose, em
locais onde existem hospedeiros intermediários (Marques 1979).

5.1 Ciclo evolutivo
O ciclo evolutivo do S. mansoni é complexo, envolvendo reprodução assexuada
em hospedeiro invertebrado e sexuada em hospedeiro vertebrado.
O ciclo do S. mansoni (Figura 17) inicia-se com a eliminação dos ovos junto com
as fezes do hospedeiro definitivo e, quando alcançam a água, liberam os miracídios,
estimulados por temperatura média de 280C, luz intensa e oxigenação da água. Os
miracídios movimentam-se ativamente e, quando encontram um hospedeiro
invertebrado suscetível, molusco planorbídeo do gênero Biomphalaria, penetram
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Figura 16: Distribuição da esquistossomose no Brasil (Fonte: Gerência do Programa Nacional de
Controle da Esquistossomose/Secretaria de Vigilância em Saúde/MS. 2008)

em qualquer parte do tecido exposto, todavia, a base dos tentáculos e o pé são os
pontos preferidos. A capacidade de penetração restringe-se em cerca de oito horas
após a eclosão (Lutz 1919, Pan 1965).
Os miracídios, por poliembrionia, transformam-se em esporocistos primários, no
tecido subcutâneo da região cefalopodal, que geram, após quatorze dias da
penetração, os esporocistos secundários. Estes, no 18 0 dia da penetração do
miracídio, migram para os espaços intertubulares da glândula digestiva, região rica
em nutrientes, onde sofrem profundas modificações anatômicas originando as
cercárias. A formação completa da cercária, até sua emergência para o meio aquático,
ocorre num período de 27 a 30 dias, em condições ideais de temperatura (cerca de
280 C). Cada miracídio pode gerar de 100 a 300 mil cercárias.
As cercárias são eliminadas pelo hospedeiro invertebrado por influência de
estímulos luminosos e/ou temperatura (Lutz 1919, Pan 1965). Nadam ativamente e,
ao entrarem em contato com o hospedeiro vertebrado (homem ou outro animal
suscetível), penetram através da pele ou mucosas e perdem a cauda transformando39

se em esquistossômulos (Gordon & Griffiths 1951).
Os esquistossômulos migram pelo tecido subcutâneo e, ao entrarem num vaso,
são levados passivamente até os pulmões, pelo sistema vascular sanguíneo, via
coração direito. Dos pulmões dirigem-se para o sistema porta intra-hepático, onde
alimentam-se e desenvolvem-se em machos e fêmeas 25-28 dias após a penetração
(Faust et al 1934). Os vermes adultos acasalam-se e só então ocorre o
amadurecimento dos sistemas reprodutores (Popiel 1986). Em seguida migram
contra corrente circulatória, acasalados, para a veia mesentérica inferior, onde farão
a oviposição.
Os ovos são depositados na submucosa em torno de 350 dia da infecção. Cada
fêmea produz cerca de 400 ovos/dia, na parede de capilares e vênulas. Cerca de
50% desses chegam ao meio exterior.
Os ovos depositados nos tecidos levam cerca de uma semana para tornarem-se
maduros (miracídio formado) e, durante este período, migram da mucosa para a luz
intestinal. Decorridos cerca de 20 dias, se os ovos não conseguirem atingir a luz
intestinal, ocorrerá a morte dos miracídios. Os ovos podem ficar presos na mucosa
intestinal ou serem arrastados para o fígado. Os ovos que chegam à luz intestinal
são eliminados com as fezes cerca de 40 dias após a infecção (Lutz 1919).

Figura 17: Ciclo evolutivo do Schistosoma mansoni
40

5.2 A doença
Existem controvérsias em relação à classificação das formas clínicas da
esquistossomose. Adotaremos a classificação mais recente utilizada, pelo Ministério da Saúde (Ministério da Saúde, 2007).
A) Fase inicial (dermatite cercariana e esquistossomose aguda)
- Dermatite cercariana e outras manifestações: têm início após a penetração
e/ou morte das cercárias manifestando-se pelo aparecimento de reações
pruriginosas da pele que variam de intensidade e com duração, geralmente, de 24
a 72 horas.
- Forma aguda com sintomatologia inespecífica: os sintomas surgem cerca
de quatro a oito semanas após a infecção e incluem: febre, cefaléia, anorexia, náuseas, astenia, mialgia, tosse e diarréia.
B) Fase crônica
- Intestinal: pode ser assintomática ou caracterizar-se pelo aparecimento de
diarréias com ou sem sangue nas fezes. O fígado e baço ainda não são palpáveis.
- Hepatointestinal: sintomas semelhantes à forma intestinal com maior freqüência de diarréia e epigastralgia. Fígado palpável podendo-se observar a presença de nódulos de tamanhos variados. Baço não palpável.
- Hepatoesplênica: Fígado e baço palpáveis. As lesões intra-hepáticas causam transtornos na circulação porta e indícios de formação de circulação colateral e
varizes esofagianas.
C) Outras formas e complicações
- Ectópicas: menos freqüente e são produzidas pelos vermes e/ou ovos fora
do sistema porta, principalmente, nos órgãos genitais, pele, retina, tireóide e coração.
- Neurológicas: mieloradiculopatia esquistossomótica ou esquistossomose
medular, é a mais comum e pode causar incapacidades motoras.
- Vasculopulmonar (hipertensiva e cianótica): hipertensão pulmonar e obstrução dos vasos por ovos e vermes mortos. Pode-se manifestar por síncope de esforço e sinais de insuficiência cardíaca. A forma cianótica é a mais grave e está associada à hepatoesplenomegalia.
- Renal: manifesta-se em 10 a 15% dos casos.
Associação com outras doenças: são conhecidas as associações com bactérias (salmonelas e estafilococos) e vírus (hepatites B e C).
Em virtude da inespecificidade e da inconstância dos sintomas da
esquistossomose, o diagnóstico definitivo deve ser dado pelo encontro de ovos nas
fezes ou em material de biópsia retal do paciente. As técnicas imunológicas não
permitem a certeza absoluta do parasitismo, uma vez que ocorrem reações cruzadas
com outros helmintos.
O praziquantel é o medicamento indicado para a maioria dos pacientes com
presença de ovos viáveis nas fezes ou mucosa retal. É apresentado em comprimidos
e administrado via oral, em dose única de 50 mg/kg de peso para adultos e 60 mg/
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kg de peso para crianças. Os efeitos colaterais são leves, não existindo evidências
que a droga induz o aparecimento de lesões tóxicas graves no fígado ou em outros
orgãos. Entre as reações adversas observadas, predominam diarréia e dor abdominal (Ministério da Saúde, 2007).
O saneamento básico, a educação em saúde e o tratamento dos doentes são
medidas que, no momento, apresentam melhor eficácia no controle da transmissão
da esquistossomose.

5.3 Exame para cercárias e esporocistos de Schistosoma
mansoni
Os moluscos são examinados, para cercárias e/ou esporocistos, após estímulo
luminoso (exposição à luz) ou esmagamento entre placas de vidro.
a) Estímulo luminoso - os moluscos são colocados, individualmente, em
recipientes de vidro com capacidade de aproximadamente 25 ml, contendo 3 ml de
água desclorada a 28°C e expostos por 30 minutos à luz artificial (Figura 18A). Após
este período são examinados em microscópio estereoscópico a procura de cercárias
na água. Os frascos contendo os moluscos com cercárias de S. mansoni são
separados e, no final, calculada a taxa de infecção.
b) Esmagamento entre placas - os moluscos são colocados entre duas placas de
vidro e esmagados (Figura 18B). O material é levado ao microscópio estereoscópico,
para pesquisa de cercárias e/ou esporocistos. Em seguida, faz-se o cálculo da taxa
de infecção.
Cálculo da taxa de infecção
Taxa de infecção = n° de moluscos positivos x 100
total de moluscos examinados

A

B

Figura 18: Exame de molusco para observação de cercárias e/ou esporocisto. A - Estímulo
luminoso. B - Esmagamento entre placas.
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5.4 Morfologia das cercárias
Quando os moluscos são coletados no campo eles podem estar infectados por
vários tipos de cercárias. No intuito de melhorar a observação das cercárias, instilar
uma gota de solução de lugol* nas cercárias em movimento. As cercárias, com
cauda bifurcada comumente encontradas são: as de S. mansoni (Trematoda:
Schistosomatidae), Cercaria caratinguensis (Trematoda: Strigeidae), Cercaria
ocellifera (Trematoda: Clinostomatidae) e Cercaria amplicoecata (Trematoda:
Strigeidae).
- S. mansoni: medem aproximadamente 0,51 mm de comprimento, com furca
menor que o corpo (Figura 19A). Movimentam-se ativamente em forma de “8” (Figura
19B), sendo que, eventualmente, elas podem paralisar seus movimentos, contraindo
o corpo e a cauda, apresentando enrolamento característico das furcas (Figura 19C).
*Preparação de lugol: Diluir 2g de iodeto de potássio em 100 ml de água
destilada, após completa dissolução acrescentar um grama de iodo.
(Manter a solução em frasco escuro a 4oC).

A

B

C

Figura 19: Cercária de Schistosoma mansoni. A - desenho em câmara clara. B - em movimento
em forma de (8). C - fotomicrografia mostrando o enrolamento das furcas (Souza & Lima 1990).

- Cercaria ocellifera: medem aproximadamente 0,75 mm de comprimento. Essas
cercárias possuem um par de ocelos pigmentados. O corpo é estreito e curto em
relação à cauda, que é longa (3 a 4 vezes maior que o corpo), bifurcando-se na
extremidade posterior (Figura 20A). Possuem movimento semelhante às cercárias
de S. mansoni, entretanto, quando em repouso, o corpo inclina-se horizontalmente e
a cauda fica reta com as furcas entreabertas (Figura 20B).
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Figura 20: Cercaria ocellifera. A - perfil, B - repouso (Ruiz 1953).

- Cercaria caratinguensis: medem aproximadamente 0,49 mm de comprimento, a
furca é longa, do mesmo tamanho ou maior que o corpo (Figura 21A). Esta cercária
é muito ativa, apresentando movimentos ondulatórios , formando um “8” e, quando
parada, a furca se abre em “T”.
- Cercaria amplicoecata: possui aproximadamente 0,7 mm de comprimento, corpo
alongado e estreito, cauda uniforme, com furca longa achatada lateralmente. O
comprimento aproximado da furca é igual ao da cauda ou ligeiramente maior.
Movimentam-se bruscamente alternando movimentos em “8” e quando parada a
furca se abre em “T” (Figura 21B).

A

B

Figura 21: A - Cercaria caratinguensis. B - Cercaria amplicoecata (Ruiz 1953)
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5.5 Moluscos do gênero Biomphalaria
Os moluscos do gênero Biomphalaria pertencem à família Planorbidae,
distinguindo-se das demais pela concha discoidal em espiral plana, com os lados
aproximadamente paralelos, os orifícios genitais localizados do lado esquerdo do
corpo e os tentáculos finos e longos. No Brasil, existem 10 espécies e uma subespécie do gênero Biomphalaria entre as quais, três são hospedeiras intermediárias
do S. mansoni, Biomphalaria glabrata, Biomphalaria straminea e Biomphalaria
tenagophila. Outras três espécies são consideradas hospedeiras em potencial:
Biomphalaria peregrina, Biomphalaria amazonica e Biomphalaria cousini.

5.5.1 Concha
A concha de Biomphalaria apresenta aspecto geral planispiral. Os giros, delimitados
pelas suturas, são estreitos no centro, alargando-se gradativamente até a abertura
da concha, cujo contorno denomina-se perístoma. O diâmetro, nos animais adultos,
varia de 7 mm a cerca de 40 mm de acordo com a espécie. Os lados, côncavos,
planos ou levemente convexos, podem apresentar os giros regularmente
arredondados ou com angulação longitudinal na lateral da concha (carena) (Figura
22).
A cor natural das conchas, dependente do perióstraco, é amarelo-palha, variando
com as substâncias contidas na água ou na lama onde vivem. Quando jovens, são
amarelados,
escurecendo com o decorrer do tempo quando adquirem cores
.
diversas: castanha, ocre ou mesmo preta.

5.5.2 Corpo
O corpo de um planorbídeo está fixado à concha pelo músculo columelar. A contração
deste músculo retrai as partes expostas do corpo inteiramente para dentro da concha.
Na cabeça projetam-se dois tentáculos extensíveis, que possuem função tátil. Os
olhos estão situados na base dos tentáculos (Figura 22A). A parte anterior da cabeça
entre os tentáculos e a boca é a mufla, que projeta para diante dois palpos labiais
separados por uma chanfradura medial. Em seguida, na superfície ventral, está a
boca, contornada pela mandíbula, que é quitinosa e tem a forma de T.
O pé é oblongo, com a extremidade anterior arredondada nos cantos, a posterior
mais estreita e a superfície ventral lisa. No lado esquerdo da massa cefalopodal, em
pontos isolados, porém próximos, localizam-se as aberturas genitais masculina e
feminina (Figura 22C).
A massa visceral, enrolada e protegida no interior da concha, é envolvida pelo
manto ou pálio, cujo revestimento epitelial externo está em contato permanente com
a superfície interna da concha (Figura 23).
A extremidade cefálica do manto (colar ou borda do manto) é mais espessa que o
resto da membrana, sendo o órgão responsável pela formação da concha. No manto
encontra-se ainda o principal órgão de excreção, o rim, constituído por uma porção
sacular justaposta à esquerda do pericárdio, continuando-se na direção cefálica por
uma porção tubular (tubo renal), em forma de J, situada entre as veias renal e
pulmonar.
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Figura 22: Concha de Biomphalaria. A - vista direita (gc - giro corporal (último giro); di - diâmetro da concha; ol - olho; mu - mufla; te - tentáculo; pe - pé; ga - giro apical
(primeiro giro) su - sutura) B - frente (pf - periferia; ld - lado direito; le - lado esquerdo; ca - calo; ac - abertura da concha; ps - perístoma; lc - largura da concha ). C
- vista esquerda (pn- pneumóstoma; bm- borda do manto; co - colo; ag - abertura genital masculina; pl - palpos labiais; so - sola; pb - pseudobrânquia; ga - giro apical
(primeiro giro); su - sutura). (Paraense 1972).

As espécies do gênero Biomphalaria são hermafroditas. O sistema genital
compreende essencialmente um órgão produtor de células germinais masculinas
e femininas (ovoteste), que se conectam as partes diferenciadas sexualmente por
um canal hermafrodita ou ovispermiduto.
Os órgãos femininos são a glândula de albúmen, o oviduto, a glândula nidamental,
o útero, a vagina e a espermateca. O sistema masculino compreende o espermiduto,
a próstata, o canal deferente e o complexo peniano.

Figura 23: Biomphalaria glabrata parcialmente dissecada - vista do lado esquerdo (ms - massa
cefalopodal; mf - mufla; te - tentáculo; c - cabeça; pn - pneumóstoma; cm - colar do manto; om orifício genital masculino; p - pé; ps - pseudobrânquia; an - ânus; mc - músculo columelar; ct crista retal; rt - tubo renal; ga - glândula de albúmem; ia - intestino anterior; et - estômago; im intestino médio; gd - glândula digestiva; ot - ovoteste; ip - intestino posterior) (Paraense 1975).

5.5.3 Caracteres diagnósticos e distribuição geográfica no
Brasil das espécies brasileiras do gênero Biomphalaria

A identificação dos planorbídeos do gênero Biomphalaria baseia-se na morfologia
comparativa das conchas, anatomia dos órgãos do aparelho reprodutor e presença
de crista renal. Entre essas características, devem-se observar: aspectos da parede
vaginal (expandida em bolsa ou não, com ou sem enrugamento vaginal), relação de
tamanho entre bainha do pênis e prepúcio e, ainda, relação entre o diâmetro da
bainha do pênis e o canal deferente. Na figura 24 apresentamos detalhes do tubo
renal, mostrando a presença da crista renal pigmentada em B. glabrata (A) e ausente
em B. tenagophila (B) (Paraense 1975), bem como nas demais espécies.
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Figura 24: Manto mostrando o tubo renal. A - Biomphalaria glabrata: tubo renal com crista
pigmentada (seta). B - Biomphalaria tenagophila: tubo renal sem crista e sem pigmento (seta).

5.5.3.1 Biomphalaria glabrata (Say, 1818)
Localidade tipo: Ilha de Guadeloupe
Dimensão máxima da concha: 40 mm de diâmetro. Lado direito largamente
côncavo, com o giro central profundo. Lado esquerdo formando concavidade rasa.
Superfície ventral do tubo renal com uma linha pigmentada longitudinal nos indivíduos
com até 10 mm de diâmetro. Em indivíduos maiores pode ser observada, sobre a
linha pigmentada, uma crista pigmentada. Parede ventral da vagina expandida em
bolsa bem delimitada. Espermateca ovóide ou claviforme; duto, quando bem
delimitado, quase sempre um pouco mais curto que o corpo. A bainha do pênis varia
e pode ser um pouco mais curta ou um pouco mais longa que o prepúcio. Bainha do
pênis relativamente delgada, porção média aproximadamente do mesmo diâmetro
que a porção mais larga do canal deferente (Figuras 25 A, B e C) (Paraense 1975).
Esta espécie encontra-se nos estados de: Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Goiás,
Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro,
Rio Grande do Norte, São Paulo, Sergipe e no Distrito Federal (Paraense 1972,
1986, Paraense et al. 1983) e Rio Grande do Sul (Carvalho et al. 1998) (Figura 26).
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Direito

Esquerdo

A

Figura 25: Biomphalaria glabrata. A - concha. B1 - Manto, detalhe do tubo renal com crista
pigmentada, B2 - parede vaginal com bolsa (seta), B3 - bainha do pênis (pb), prepúcio (pp), e
canal deferente (cd).
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Figura 25: Biomphalaria glabrata. C - Desenho esquemático do aparelho genital (ot - ovoteste;
od - segmento proximal do ovispermiduto; vs - vesícula seminal; od‘ - segmento distal do
ovispermiduto; ga - glândula de albúmem; ov - oviduto; bo - bolsa do oviduto; gn - glândula
nidamental; es - espermateca; ut - útero; bv - bolsa vaginal; va - vagina; cd - canal deferente; pr
- prostata; bp - bainha do pênis; pp - prepúcio; ed - espermiduto; eg - encruzilhada genital ou
carrefour) (Paraense 1975).
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Figura 26 – Mapa do Brasil com a distribuição de Biomphalaria glabrata (Carvalho, Scholte &
Amaral 2007).

5.5.3.2 Biomphalaria tenagophila (Orbigny, 1835)
Localidade tipo: Província de Corrientes (Argentina)
Dimensão máxima da concha: 35 mm de diâmetro, sete a oito giros carenados,
mais acentuadamente no lado esquerdo. Lado direito variavelmente deprimido, desde
muito côncavo até quase plano, com giro central aprofundado. Lado esquerdo
geralmente mais côncavo que o direito. Superfície ventral do tubo renal lisa, sem
crista. Parede ventral da vagina expandida em bolsa bem delimitada. Espermateca
ovóide ou claviforme; duto, quando bem delimitado, quase sempre um pouco mais
curto que o corpo. A bainha do pênis varia e pode ser um pouco mais curta ou um
pouco mais longa que o prepúcio. Bainha do pênis relativamente delgada, porção
média aproximadamente do mesmo diâmetro que a porção mais larga do canal
deferente (Figuras 27 A, B e C) (Paraense 1975).
Encontra-se nos estados de: Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Rio de
Janeiro, Bahia, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e no Distrito Federal
(Paraense 1972, 1986) (Figura 28).
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Figura 27: Biomphalaria tenagophila. A - concha. B1 - Manto, detalhe do tubo renal sem crista
ou pigmento, B2 - parede vaginal com bolsa (seta), B3 - bainha do pênis (bp), prepúcio (pp) e
canal deferente (cd).
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Figura 27: Biomphalaria tenagophila. C - Desenho esquemático do aparelho genital (pp prepúcio; ps - bainha do pênis; vd - canal deferente; va - vagina; sp - espermateca; pr - próstata;
ng - glândula nidamental; vp - bolsa vaginal; po - bolsa do oviduto; ov - oviduto; od - segmento
proximal do ovispermiduto; ca - encruzilhada genital ou carrefour; sv - vesícula seminal; cc canal coletor do ovoteste; ot - ovoteste; sd - espermiduto (Paraense 1981).
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Figura 28– Mapa do Brasil com a distribuição de Biomphalaria tenagophila (Carvalho, Scholte &
Amaral 2007).

5.5.3.3 Biomphalaria straminea (Dunker, 1848)
Localidade tipo: Lagunila e Caracas (Venezuela)
A concha desse molusco possui diâmetro máximo de 16,5 mm e cinco giros
arredondados; o lado direito, variavelmente côncavo, tende muitas vezes a aplanarse, com giro central profundo. O lado esquerdo, também variavelmente côncavo, é,
em geral, mais largo que o direito. A superfície ventral do tubo renal é lisa, sem crista,
e a parede dorsal da vagina é enrugada, devido a presença de uma série de
ondulações transversais. O percurso do segmento distal do espermiduto é
geralmente bastante ondulado. A bainha do pênis varia e pode ser um pouco mais
curta ou um pouco mais longa que o prepúcio e relativamente larga, com a porção
média aproximadamente do mesmo diâmetro que a porção mais larga do canal
deferente (Figuras 29 A, B e C) (Paraense & Deslandes 1955 e Paraense 1975).
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Figura 29: Biomphalaria straminea. A - concha. B1 - Manto, detalhe para o tubo renal sem crista
ou pigmento, B2 - parede vaginal com enrugamento (seta), B3 - bainha do pênis (bp), prepúcio
(pp), canal deferente (cd), B4 - espermiduto (ed).

55

C

Figura 29: Biomphalaria straminea. C - Desenho esquemático do aparelho genital (pp- prepúcio;
bp- bainha do pênis; cd-canal deferente; va- vagina; ut-útero; es- espermateca; ev- enrugamento
vaginal; pr- próstata; gn- glândula nidamental; bo- bolsa do oviduto; ov- oviduto; ed- espermiduto;
eg- encruzilhada genital ou carrefour; od- segmento proximal do ovispermiduto; vs- vesícula
seminal; od‘- segmento distal do ovispermiduto; cc- canal coletor do ovoteste; ot- ovoteste;)
(Paraense 1975)

É encontrada nos estados: Acre, Alagoas, Amazonas, Ceará, Bahia, Espírito
Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Paraíba,
Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de
Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Roraima, Sergipe e no Distrito Federal (Paraense
1972, 1986, Paraense et al. 1983) (Figura 30).
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Figura 30 – Mapa do Brasil com a distribuição de Biomphalaria straminea (Carvalho, Scholte &
Amaral 2007).

5.5.3.4 Biomphalaria occidentalis Paraense, 1981
Localidade tipo: Campo Grande, Mato Grosso de Sul (Brasil)
Dimensão máxima da concha: 21mm de diâmetro, seis a sete giros, O último giro
apresenta uma carena, mais acentuada no lado esquerdo. Lado direito e esquerdo
côncavos. Superficie ventral do tubo renal lisa, sem crista. Parede da vagina lisa.
Espermateca ovóide ou claviforme. Bainha do pênis menor e mais delgado que o
prepúcio. O diâmetro do prepúcio pouco se altera em toda extensão (Figuras 31 A, B
e C) (Paraense 1981).
Encontra-se nos estados do: Acre, Amazonas, Rondônia, Mato Grosso do Sul,
Mato Grosso, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais
(Paraense 1981, Lima et al. 1993, Carvalho et al. 1998).
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Figura 31: Biomphalaria occidentalis. A - concha. B1 - Manto, detalhe para o tubo renal sem
crista ou pigmento, B2 - parede vaginal lisa (seta), B3 - bainha do pênis (bp), prepúcio (pp) e
canal deferente (cd).
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Figura 31: Biomphalaria occidentalis. C - Desenho esquemático do aparelho genital (pp- prepúcio;
ps- bainha do pênis; vd-canal deferente; rm- músculo retrator do complexo peniano; pm- músculo
protrator do complexo peniano; va- vagina; sp- espermateca; pr- próstata; ng- glândula nidamental;
po- bolsa do oviduto; ov- oviduto; sd- espermiduto; ca- encruzilhada genital ou carrefour; odsegmento distal do ovispermiduto; sv- vesícula seminal; cc- canal coletor do ovoteste; ot- ovoteste)
(Paraense 1981).

5.5.3.5 Biomphalaria tenagophila guaibensis Paraense, 1984
Localidade tipo: Guaíba, Rio Grande do Sul (Brasil)
Dimensão máxima da concha: 21 mm de diâmetro, seis giros carenados. O último
giro apresenta uma carena, mais acentuada no lado esquerdo. Lado direito
variavelmente deprimido, desde muito côncavo até quase plano, com giro central
aprofundado. Lado esquerdo geralmente mais côncavo que o direito. Superficie
ventral do tubo renal lisa, sem crista. Parede da vagina com bolsa bem delimitada.
Espermateca ovóide ou claviforme. Prepúcio, pelo menos duas vezes maior, que a
bainha do pênis. O diâmetro do prepúcio é maior que o da bainha do pênis,
aumentando de largura na direção distal (Figuras 32 A, B e C) (Paraense 1984).
Esta sub-espécie encontra-se apenas no Rio Grande do Sul (Paraense 1984).
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Figura 32: Biomphalaria tenagophila guaibensis. A - concha. B1 - Manto, detalhe para o tubo
renal sem crista ou pigmento, B2 - parede vaginal com bolsa (seta), B3 - bainha do pênis (bp),
prepúcio (pp) e canal deferente (cd).
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Figura 32: Biomphalaria tenagophila guaibensis. C - Desenho esquemático do aparelho genital
(pp- prepúcio; ps- bainha do pênis; vd-canal deferente; rm- músculo retrator do complexo peniano;
pm- músculo protrator do complexo peniano; va- vagina; sp- espermateca; ut- útero; pr- próstata;
ng- glândula nidamental; po- bolsa do oviduto; ov- oviduto; sd- espermiduto; vp- bolsa vaginal)
(Paraense 1984).

5.5.3.6 Biomphalaria kuhniana (Clessin, 1883)
Localidade tipo: Tucuruí, Pará (Brasil)
Dimensão máxima da concha: 7,5 mm diâmetro, com quatro giros e meio, sendo
o lado direito em forma de funil, e o esquerdo, largamente côncavo. A superfície do
tubo renal é lisa, sem crista. A parede vaginal é levemente enrugada. O percurso do
segmento distal do espermiduto é geralmente direto ou ligeiramente ondulado. A
bainha do pênis pode variar de um pouco mais curta a um pouco mais longa que o
prepúcio. É relativamente larga, e possui a porção média aproximadamente do
mesmo diâmetro que a porção mais larga do canal deferente (Figuras 33 A, B e C)
(Paraense 1988).
Até o momento esta espécie foi registrada apenas no estado do Pará (Paraense
1988).
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Figura 33: Biomphalaria kuhniana. A - concha. B1 - Manto, detalhe para o tubo renal sem crista
ou pigmento, B2 - parede vaginal levemente enrugada (seta), B3 - bainha do pênis (bp), prepúcio
(pp), canal deferente (cd) e B4 - espermiduto (seta).
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Figura 33: Biomphalaria kuhniana. C - Desenho esquemático do aparelho genital (pp- prepúcio;
ps- bainha do pênis; vd- canal deferente; rm- músculo retrator do complexo peniano; pm- músculo
protrator do complexo peniano; va- vagina; vw- enrugamento vaginal; sp- espermateca; pr- próstata;
ng- glândula nidamental; po- bolsa do oviduto ov- oviduto; od- segmento distal do ovispermiduto;
sv- vesícula seminal; cc- canal coletor do ovoteste; ot- ovoteste) (Paraense 1988).

5.5.3.7 Biomphalaria intermedia Paraense & Deslandes, 1962
Localidade tipo: Valparaíso, São Paulo (Brasil)
Dimensão máxima da concha: 12 mm de diâmetro, com cinco giros, sendo o lado
direito um pouco côncavo e o esquerdo, largamente côncavo. A superfície do tubo
renal é lisa, sem crista. A parede ventral da vagina é lisa ou expandida em pequena
bolsa, semelhante à da B. peregrina, porém pouco desenvolvida. A parede dorsal
apresenta expansão lisa, com grau variável de enrugamento, lembrando a B.
straminea, porém muito menos desenvolvido. A bainha do pênis é relativamente
larga, apresentando a porção média aproximadamente do mesmo diâmetro que a
porção mais larga do canal deferente (Figuras 34 A, B e C) (Paraense 1975).
Foi encontrada nos estados do Mato Grosso do Sul, Paraná (Paraense 1985) e
Minas Gerais (Carvalho et al. 1994).
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Figura 34: Biomphalaria intermedia. A - concha. B1 - Manto, detalhe para o tubo renal sem crista
ou pigmento, B2 - parede vaginal com bolsa pequena, B3 - bainha do pênis (bp), prepúcio (pp),
canal deferente (cd).

64

C
Figura 34: Biomphalaria intermedia. C - Desenho esquemático do aparelho genital (pp- prepúcio;
ps- bainha do pênis; vd- canal deferente; rm- músculo retrator do complexo peniano; pr- próstata;
sd- espermiduto; ca- carrefour ou encruzilhada genital: od- segmento distal do ovispermiduto; svvesícula seminal; ot- ovoteste; va- vagina; vw - enrugamento vaginal: ut - útero; sp- espermateca;
ng- glândula nidamental; po- bolsa do oviduto; ov- oviduto) (Paraense 1975).

5.5.3.8 Biomphalaria peregrina (Orbigny, 1835)
Localidade tipo: Rio Negro, Patagônia (Argentina)
Dimensão máxima da concha: 16,5 mm de diâmetro com cinco a seis giros. O
lado direito é aplanado ou ligeiramente côncavo com giro central um pouco profundo,
e o esquerdo forma uma concavidade de profundidade variável. A superfície ventral
do tubo renal é lisa, sem crista. A parede vaginal é expandida em bolsa bem delimitada.
A próstata possui cerca de 8 a 22 divertículos longos, delgados e predominantemente
arborescentes com o anterior quase sempre recobrindo e ocultando o ápice da
espermateca. A bainha do pênis varia de um pouco mais curta a um pouco mais
longa que o prepúcio, é relativamente larga, e a porção média possui diâmetro muito
maior que o da porção mais larga do canal deferente (Figuras 35 A, B e C) (Paraense
1966a).
Esta espécie foi reportada nos estados de: Goiás, Mato Grosso do Sul, Rio de
Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e no
Distrito Federal (Paraense 1966a, 1975).
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Figura 35: Biomphalaria peregrina. A – concha. B1 - Manto, detalhe para o tubo renal sem crista
ou pigmento, B2 - parede vaginal com bolsa (seta), B3 - bainha do pênis (bp), prepúcio (pp) e
canal deferente (cd), B4 - Espermateca encoberta pelos primeiros divertículos prostáticos
(seta).
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Figura 35: Biomphalaria peregrina. C - Desenho esquemático do aparelho genital (pp- prepúcio;
ps- bainha do pênis; vd-canal deferente; rm- músculo retrator do complexo peniano; vp- bolsa
vaginal; va- vagina; sp- espermateca; ng- glândula nidamental; p- próstata; po- bolsa do oviduto;
sd- espermiduto; ov- oviduto; ca - carrefour ou encruzilhada genital; od‘- segmento distal do
ovispermiduto; sv- vesícula seminal; od- segmento proximal do ovispermiduto; cc- canal coletor
do ovoteste; ot- ovoteste) (Paraense 1975).

5.5.3.9 Biomphalaria amazonica Paraense, 1966
Localidade tipo: Manaus, Amazonas (Brasil)
Dimensão máxima da concha: 8 mm de diâmetro, com cinco giros. O lado direito
da concha é moderadamente côncavo enquanto o esquerdo é largamente côncavo.
A superfície ventral do tubo renal é lisa, sem crista e pigmentada na porção caudal.
A parede ventral da vagina é expandida em bolsa bem delimitada, a espermateca é
claviforme ou ovóide, a próstata apresenta de 7 a 15 divertículos relativamente curtos
e largos pouco ramificados, a bainha do pênis é aproximadamente mais curta que o
prepúcio sendo, sua porção média aproximadamente do mesmo diâmetro que a
porção mais larga do canal deferente. O ovoteste apresenta-se com 30 a 50
divertículos claviformes ou digitiformes, sendo quase todos lisos sem ramificações,
arranjados em linhas transversais na porção cefálica e um após o outro na porção
caudal (Figuras 36 A, B e C) (Paraense 1966b).
Esta espécie é encontrada nos estados do Acre, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul,
Rondônia e Amazonas (Paraense 1966b, Paraense et al. 1983).
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Figura 36: Biomphalaria amazonica. A - concha. B1 - Manto, detalhe para o tubo renal sem crista
ou pigmento, B2 - parede vaginal com bolsa (seta), B3 - bainha do pênis (bp), prepúcio (pp) e
canal deferente (cd) .
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Figura 36: Biomphalaria amazonica. C - Desenho esquemático do aparelho genital (pp- prepúcio;
ps- bainha do pênis; vd- canal deferente; rm- músculo retrator principal do complexo peniano;
rm‘- músculo retrator acessório do complexo peniano; pr- próstata; ov- oviduto; ca - carrefour ou
encruzilhada genital; sd- espermiduto; od‘- segmento distal do ovispermiduto; sv- vesícula seminal;
od- segmento proximal do ovispermiduto; cc- canal coletor do ovoteste; ot- ovoteste; vp- bolsa
vaginal; va- vagina; ut- útero; sp- espermateca; ng- glândula nidamental; po- bolsa do oviduto;
ot‘- ovoteste de espécime jovem) (Paraense 1966b).

5.5.3.10 Biomphalaria schrammi (Crosse, 1864)
Localidade tipo: Pointe-à -Pitre, Ilha de Guadeloupe
Dimensão máxima da concha: 8 mm de diâmetro, com cinco giros. Lado direito e
esquerdo moderadamente côncavo. Abertura defletida para a esquerda. Nos
exemplares jovens, até cerca de 4 mm de diâmetro, a abertura é dirigida para frente,
depois surge um conjunto de 6 lamelas no interior da abertura, ao nível das quais o
giro externo se estreita um pouco e depois expande-se novamente à medida que a
concha cresce. Superficie ventral do tubo renal lisa, sem crista. Parede vaginal lisa.
Espermateca claviforme, muito longa, sempre mais longa que a próstata. Bainha do
pênis muito longa, prepúcio curto. Porção média da bainha do pênis com diâmetro
muito maior que o da porção mais larga do canal deferente (Figuras 37 A, B e C)
(Paraense 1975). Distribui-se por todo território brasileiro, exceto no Amazonas,
Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina (Paraense 1975).
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Figura 37: Biomphalaria schrammi. A - concha. B1 - Manto, detalhe para o tubo renal sem crista
ou pigmento, B2 - parede vaginal lisa, B3 - bainha do pênis (bp), prepúcio (pp) e canal deferente
(cd).
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Figura 37: Biomphalaria schrammi. C - Desenho esquemático do aparelho genital (pp- prepúcio;
mr- músculo retrator do complexo peniano; mp- músculo protrator do complexo peniano; bpbainha do pênis; cd-canal deferente; es- espermateca; va- vagina; ut- útero; gn- glândula
nidamental; bo- bolsa do oviduto; pr- próstata; ov- oviduto; ed- espermiduto; eg - encruzilhada
genital ou carrefour; od‘- segmento distal do ovispermiduto; vs- vesícula seminal; ot- ovoteste)
(Paraense 1975).

5.5.3.11 Biomphalaria cousini Paraense, 1966
Localidade tipo: Santo Domingo de los Colorados de Pichincha, Equador
Dimensões máxima da concha: de 7,6 mm de diâmetro e 2,9 mm de largura. A
superfície ventral do tubo renal é lisa, sem crista e pigmentada na porção caudal. A
parede ventral da vagina é expandida em bolsa pouco delimitada, a espermateca é
claviforme ou ovóide, a próstata apresenta de 5 a 10 divertículos relativamente curtos
e largos pouco ramificados, a bainha do pênis é aproximadamente mais curta que o
prepúcio sendo sua porção média aproximadamente do mesmo diâmetro que a
porção mais larga do canal deferente. O ovoteste apresenta-se com 15 a 25 divertículos
claviformes, ovóides ou em forma de pêra arranjados em pares ou um após o outro,
sem ramificação. O oviduto é fino e ligeiramente enrugado na superfície. O oviduto
e a glândula nidamental são comparativamente mais largo que em B. amazonica.
Inserção de dois músculos retratores principais na junção entre a bainha do pênis e
o prepúcio e inserção dos músculos retratores acessórios na parede do prepúcio
(Figuras 38 A, B e C) (Paraense 1966b). Biomphalaria cousini foi reportada até o
momento para o Equador e Brasil nos estados do Mato Grosso e Amazonas.
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FIGURA 38: Biomphalaria cousini. A - concha. B1 - Manto, detalhe para o tubo renal
sem crista ou pigmento, B2 - parede vaginal com bolsa (seta), B3 - bainha do pênis
(bp), prepúcio (pp) e canal deferente (cd).
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FIGURA 38: Biomphalaria cousini. C - Desenho esquemático do aparelho genital
(ca: carrefour, cc: canal coletor do ovoteste, ng: glândula nidamental, od: segmento
proximal do ovispermiduto, od’: segmento distal do ovispermiduto, ot: ovoteste, ot’:
ovoteste de espécime jovem, ov: oviduto, po: bolsa do oviduto, pp: prepúcio, pr:
próstata, pr’: próstata de outro espécime, ps: bainha do pênis, rm: principal músculo
retrator do complexo peniano, rm’: músculos retratores acessórios do complexo
peniano, sd: espermiduto, sp: espermateca, sv: vesícula seminal, ut: útero, va:
vagina, vd: vaso eferente,vp: bolsa vaginal, vp’: bolsa vaginal vista pelo lado ventral,
vs: porção cefálica dilatada da vagina) (Paraense 1966b).

5.5.3.12 Biomphalaria oligoza Paraense 1974
Localidade tipo: Morretes, Paraná (Brasil)
Dimensão máxima da concha: 11 mm de diâmetro, com cinco giros. Lado direito
ligeiramente côncavo, giro central mais ou menos profundo. Lado esquerdo
largamente côncavo. Superfície ventral do tubo renal lisa, sem crista. Parede ventral
da vagina expandida em pequena bolsa, às vezes pouco nítida. Espermateca ovóide
ou claviforme. Próstata com 1 a 7 divertículos curtos, pouco ramificados, o anterior
próximo ao ápice da espermateca ou inserido entre esta e a glândula nidamental.
Muitos exemplares não têm divertículo prostático. Bainha do pênis de um pouco
mais curta a um pouco mais longa que o prepúcio. Porção média da bainha do pênis
com diâmetro igual ou maior que o da porção mais larga do canal deferente (Figuras
39 A, B e C) (Paraense 1975).
Esta espécie encontra-se distribuída pelos estados do: Paraná, Mato Grosso, Rio
Grande do Sul e Santa Catarina (Paraense 1974).
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Figura 39: Biomphalaria oligoza. A - concha. B1 - Manto, detalhe para o tubo renal sem crista ou
pigmento, B2 - parede vaginal com bolsa pequena, B3 - bainha do pênis (bp), prepúcio (pp) e
canal deferente (cd).
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Figura 39: Biomphalaria oligoza. C – Desenho esquemático do aparelho genital (rm- músculo
retrator do complexo peniano; pm- músculo protrator do complexo peniano; ps- bainha do pênis;
cd- canal deferente; pr- próstata; sd- espermiduto; va- vagina; ut- útero; sp- espermateca; ngglândula nidamental; po- bolsa do oviduto; ov- oviduto; ca- carrefour ou encruzilhada genital; od‘segmento distal do ovispermiduto ; sv- vesícula seminal; od- segmento proximal do ovispermiduto;
cc- canal coletor; ot- ovoteste; pp- prepúcio) (Paraense 1975).
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5.6 Procedimentos técnicos utilizados em malacologia
5.6.1 Captura
A procura de molusco deve ser feita observando-se as características de cada
coleção d´água. Em criadouros, como lagoas e açudes, os moluscos podem ser
encontrados aderidos a pedras, objetos flutuantes, junto às plantas aquáticas que
lhes servem de alimento, ou no fundo das coleções hídricas. As plantas aquáticas
comumente encontradas nos criadouros são: Eichhornia crassipes (aguapé,
baronesa), Salvinia natans (lentilha d´água), Heteranthera reniformis (heterantera),
Vallisneria spiralis (valisneria), Myriophyllum spicatum (pinheirinho), Elodea densa
(elodea), Ludwigia natans (ludvigia), etc.
Em coleções hídricas rasas e com sol mais quente, os moluscos costumam ficar
parcialmente recobertos por fina camada de terra. O número de moluscos em uma
região varia conforme a época do ano, período de seca ou de chuvas e tipo de
criadouro. Em se tratando de limineídeos muitas vezes a coleta deve ser realizada
pinçando os moluscos enterrado no barro.
Material necessário para coleta: localizador geográfico, pinças longas, conchas
de captura, sacos plásticos para acondicionar moluscos, luvas e botas de borracha,
ficha de coleta, caneta e fita adesiva para identificação do material coletado.
Coleta: deve-se raspar com a concha (Figura 40) o fundo e margens do criadouro,
lavar o material com cuidado e observar se foi coletado algum molusco. Retirar os
exemplares da concha com auxilio da pinça, transferindo-os para um saco plástico.
Anotar a data da coleta, as coordenadas geográficas, o tipo de criadouro e o nome
do coletor.

Figura 40: Concha de metal perfurada com cabo de madeira para coleta de molusco.
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5.6.2 Utilização do sistema de posicionamento global (GPS)
na coleta de dados
O Sistema de Posicionamento Global (GPS) é um sistema de localização por
satélite, utilizado para determinar a posição de um receptor na superfície da Terra ou
em órbita. Esse sistema foi desenvolvido e é controlado pelo Departamento de
Defesa dos Estados Unidos da América (DoD), e pode ser utilizado por qualquer
pessoa, gratuitamente, necessitando apenas de um receptor (localizador geográfico)
que capte o sinal emitido pelos satélites. O GPS permite ao usuário determinar sua
posição, expressa em latitude, longitude, altura, velocidade e tempo em relação a
um sistema de referência definido para qualquer ponto sobre a superfície da Terra.
A utilização da tecnologia do GPS na coleta de dados tem beneficiado sobremaneira
as equipes da área da epidemiologia, pois esse sistema permite o mapeamento de
pontos, possibilitando alcançar agilidade e precisão na coleta de dados (Bernardi &
Landim 2002).
O sistema é operacionalizado por três segmentos: espacial, controle e receptor. O
segmento espacial é composto por uma constelação de satélites, conhecido como
sistema navstar, que consiste em 24 satélites que circulam em seis planos orbitais.
Essa configuração garante que, no mínimo, quatro satélites sejam visíveis em
qualquer local da superfície terrestre ou acima dela, a qualquer hora do dia. O
segmento controle é formado pelas estações terrestres, dispersas pelo mundo ao
longo da Zona Equatorial, responsáveis pela monitoração e controle do sistema de
satélites. O segmento receptor consiste em aparelhos GPS e antenas que captam
os sinais eletromagnéticos emitidos pelos satélites e calculam a localização de um
ponto da superfície terrestre. Para a determinação de uma posição qualquer no
espaço ou na Terra, o sistema operacional GPS utiliza como referência o sistema
geodésico (ciência que estuda a forma e dimensões da terra) como, por exemplo, o
WGS84 (World Geodetic System de 1984) atualmente com a denominação de (G873).
A posição é dada pelas coordenadas latitude, longitude e altitude. No Brasil, adotase o sistema geodésico SAD-69 (South America Datum de 1969) (Bernardi & Landim
2002).
Existem diferentes tipos e marcas de receptores, entretanto a interface de aparelhos
GPS com o usuário é feita por meio de comandos e do display, que proporcionam as
interações entre ambas as partes. A maioria dos receptores dispõe de um padrão de
operação pré-estabelecido, não requerendo intervenção do usuário, porém, antes
de utilizar o aparelho GPS, ele deve ser configurado, no mínimo, para as seguintes
informações: idioma para facilitar o manuseio, hora e unidade. Geralmente para
configurar o idioma, clicar em menu -> sistemas. Para configurar a hora, clicar em
definições ou setup à hora. Para configurar as unidades, clicar em definições ou
setup à unidades. A configuração das unidades é a mais importante sendo
necessário definir:
1) o formato da posição, ou seja, o sistema de coordenadas a ser utilizado. Os
mais utilizados são o sistema de coordenadas geográficas (latitude e longitude)
determinado por graus, minutos e segundos (hddd omm’ss”) e o sistema de
coordenadas planas UTM (x, y);
2) datum de mapa mais utilizado no Brasil é o South América 69 (ou SAD 69);
3) distância e velocidade devem ser métricas;
4) elevação em metros;
5) profundidade em metros;
6) temperatura em graus celsius;
7) pressão em polegadas.
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De uma maneira geral, um trabalho de campo, cujo objetivo é realizar a marcação
de pontos de coleta, o usuário necessita manusear o receptor nas seguintes funções:
página de satélites e de marcação de pontos (Mark waypoint). A página de satélites
irá indicar os satélites que estão sendo capturados pelo aparelho, o sinal de cada
um e o erro dado em metros (designado por location). Para marcar o ponto, é
necessário que o receptor esteja em lugar aberto, sem interferência de árvores ou
prédios e captando o sinal de no mínimo quatro satélites. Quanto maior o número de
satélites capturados pelo receptor menor o erro e maior a precisão da localização.
Nesse caso, o erro corresponde a uma falha na determinação de um ponto em
decorrência, por exemplo, de interferência de sinais ou sofisticação do aparelho
receptor. Assim, por exemplo, uma marcação com um erro de 3 metros significa que
o ponto marcado pode estar dentro de um raio de três metros e não exatamente no
centro. Nessa situação, para marcar o ponto, basta apertar a tecla Mark. Essa operação
irá marcar o ponto e ele ficará registrado na página Mark waypoint. Entretanto, é
recomendado anotar em uma caderneta de campo as coordenadas e o nome do
ponto, para assegurar que os dados fiquem registrados além do receptor.
Os receptores dispõem também de uma memória interna para armazenamento
das posições, distância e outros dados, que podem ser descarregados no
computador, através de um conector USB, com auxilio de programas específicos.

5.6.3 Embalagem
Para embalar os moluscos vivos, seguir as instruções abaixo:
a) Umedecer, com pouca água de torneira, uma faixa de gaze de 30 a 50 cm de
comprimento/20 cm de largura. Se a gaze ficar encharcada ou muito seca os
caramujos chegam mortos ao laboratório de destino.
b) Estender a gaze sobre uma superfície plana;
c) Colocar uma fileira transversal de moluscos à aproximadamente 3 cm da
extremidade da gaze, deixando espaço de 1 cm entre os moluscos pequenos e de 2
cm entre os moluscos grandes (Figura 41A);
d) Dobrar a gaze sobre a fila de moluscos, enrolando-os como “rocambole”;
e) Colocar outra fileira de moluscos e repetir esse procedimento até chegar próximo
ao final da gaze. Entre a última fileira de moluscos e a extremidade da gaze deve
sobrar uma margem de tecido suficiente para dar pelo menos uma volta completa
sobre o cilindro de gaze que se formou;
f) Colocar a gaze com os moluscos em um saco plástico (Figura 41B);
g) Identificar os moluscos: localidade, município, Estado, dados do GPS, tipo de
criadouro (córrego, lagoa, brejo, vala de irrigação ou drenagem), nome do coletor,
data da coleta e qualquer outra informação considerada importante (Figura 41B);
h) Colocar o conjunto em recipiente resistente, como caixa de madeira, plástico ou
isopor (Figura 41C). Manusear com cuidado para não esmagar os moluscos;
i) Não submeter os moluscos à refrigeração ou à alta temperatura.
j) Atenção ao enviar os moluscos. Não se esqueça de anexar correspondência
identificando o remetente com: nome completo, endereço, telefone e e-mail.
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Figura 41: Embalagem de moluscos. A - Enrolamento da gaze; B - Embalagem com identificação,
antes de colocar na caixa de madeira; C - Caixa de madeira.
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5.6.4 Fixação
A técnica para separar a concha do corpo do molusco e fixação deste último é
realizada de acordo com os protocolos estabelecidos por Paraense (1976b), com
pequenas adaptações (Figura 42). A fixação tem por objetivo preservar as estruturas
e proporções dos órgãos utilizados na identificação morfológica. A primeira etapa
deste procedimento inclui a imersão dos moluscos em solução de pentobarbital
sódico 0,25mg/ml diluído em água destilada, por um período de 5 horas para
moluscos menores 15 mm e de 8 horas para moluscos maiores que 15 mm, até
que fiquem completamente relaxados e imóveis. Para retirar o corpo do molusco,
imergi-los em água a 70°C, por um período de 30 a 45 segundos (proporcional ao
tamanho do exemplar). A temperatura da água, bem como o tempo de imersão dos
exemplares, não deve ultrapassar os limites acima. Em seguida, introduzi-los em
água fria segurando-os pela concha e retirar o corpo com o auxílio de pinça. Após
este processo, o corpo de cada exemplar deverá ser acondicionado em frascos
contendo o fixador de Raillet-Henry (930 ml de água destilada, 6g de cloreto de
sódio, 50 ml de formol, 20 ml de ácido acético e 1/2 giz escolar) por 24 h, substituindoo no final deste período por nova solução. A dissecção deverá ser iniciada após 48 h.
As conchas serão colocadas para secar e, em seguida, depositadas em frascos
contendo algodão.
Para trabalhos de biologia molecular, antes de introduzir os moluscos na solução
fixadora, corta-se um pequeno fragmento da região cefalopodal, que é estocada em
tubos contendo etanol 70% (álcool).
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Figura 42 - Processo de fixação de Biomphalaria e de limineídeos.
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5.6.5 Dissecção
Material necessário: placa de Petri, pinças de pontas finas e retas, pincel de cerdas
finas e um microscópio estereoscópico.
1. Na placa de Petri, coloque um pouco de fixador. Coloque o molusco do lado
esquerdo, de maneira que o observador veja as aberturas masculina e feminina.
2. Com a pinça retire cuidadosamente o “fio columelar” (junção entre o músculo
columelar e o manto), primeiramente pelo lado esquerdo, até a altura da glândula
digestiva.
3. Vire o corpo da Biomphalaria e retire o “fio columelar” do lado direito.
4. Segure firmemente a cabeça do molusco com uma pinça e com outra puxe o
colar do manto em direção à glândula digestiva. O manto se desprenderá do resto
do corpo.
5. Observe a parte interna do manto. Nesta região encontra-se o tubo renal. Devese observar se existe pigmento ou se deste tubo eleva-se uma crista pigmentada.
6. Vire o corpo do molusco novamente para o lado esquerdo. Observe a abertura
genital masculina, que se localiza abaixo do tentáculo. O prepúcio e parte do ducto
deferente podem ser vistos, por transparência, próximo a abertura masculina. A
dissecção do complexo peniano inicia-se nesta região, retirando-se pele e músculos
cuidadosamente com a pinça, até que o prepúcio e o ducto deferente fiquem expostos.
7. Puxe o prepúcio e o ducto deferente cuidadosamente até que fiquem liberados.
8. Observe a abertura do sistema genital feminino. Disseque-a com cuidado,
retirando as camadas de tecido até a sua exposição completa. Com auxílio da pinça
retire o sistema genital feminino e parte do masculino.
9. Despreze a região cefalopodal, músculo columelar e o sistema digestivo.
10. Limpe o aparelho reprodutor com o auxílio da pinça e do pincel.
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6. Glossário
Ação deletéria – ação prejudicial.
Anorexia – disfunção alimentar, caracterizada por dieta alimentar insuficiente.
Astenia - sensação de fraqueza.
Bainha – formação membranosa, com função protetora, que pode envolver um ou
diversos órgãos.
Bicúspide – dentes radulares apresentando duas extremidades agudas.
Bivalva – concha formada por duas valvas.
Carena – proeminência, espiralada, que é mais saliente nos giros.
Cavidade do manto – espaço entre a massa visceral e extensões do próprio manto
que freqüentemente abriga as brânquias, o tubo digestivo, sistema excretor, reprodutor
e regiões sensoriais.
Cefaléia – dor de cabeça.
Cianótica - é um sinal ou um sintoma marcado pela coloração azul-arroxeada da
pele.
Classificação – ordenação dos seres vivos em classes, baseando-se no parentesco,
semelhança ou ambos.
Columela – eixo originado pelo desenvolvimento helicóide das voltas da concha dos
gastrópodes, onde está fixado o músculo columelar.
Concha cônica – ou helicoidal, os giros ou voltas crescem seguindo a forma de uma
espiral alongada, em planos diferentes.
Concha discoidal – ou planispiral – tem forma de cone espiralado em um mesmo
plano, os giros crescem uns sobre os outros, dando aspecto de disco bicôncavo.
Dermatite – inflamação da pele que leva ao aparecimento de lesões e coceira.
Destorção - a torção original é revertida, ou seja, a cavidade do manto e ao menos
alguns dos órgãos paliais são deslocados em aproximadamente 90º em relação à
região anterior do animal.
Dióico – animal de sexo separado: macho e fêmea, com ou sem dimorfismo sexual.
Divisão mitótica - é um processo de divisão celular conservativa, que a partir de uma
célula inicial, originam-se duas células com a mesma composição genética.
Embolização vascular - massa física intravascular desprendida e transportada pelo
sangue a um lugar longe de sua origem.
Epigastralgia – dor no abdômen.
Epigástrio – parte superior do abdômen, entre o umbigo e o esterno.
Espira – conjunto das voltas da concha espiral, exceto a última volta, chamada volta
corporal.
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Hepatoesplenomegalia – consiste no aumento do volume do fígado (hepato) e baço
(espleno).
Fossa ilíaca - cada uma das duas regiões inferiores do abdômen, limitadas
exteriormente pelo osso ilíaco e interiormente por uma linha que liga o umbigo ao
púbis.
Giro da concha – cada volta que constitui a espira de um gastrópode, separada pela
sutura da concha.
Granuloma – resposta inflamatória constituída por uma coleção de células
organizadas, ou compactas, de hemócitos (invertebrados), macrófagos (vertebrados),
células gigantes e epitelióides.
Hermafrodita – animais que possuem simultaneamente o sistema reprodutor
masculino e feminino funcionais; com auto-fecundação e/ou fecundação cruzada.
Hipocôndrio direito - é uma das nove divisões da anatomia de superfície da parede
abdominal. Localiza-se no terço mais cefálico, a direita do epigástrio. Sob esta região
se encontra o fígado.
Hiponoto - áreas longitudinais, ventrais, separadas pela sola do pé, em lesmas da
família Veronicellidae.
Hospedeiro - relativo a, ou aquele que hospeda ou é invadido por outros organismos,
geralmente parasitos.
Hospedeiro acidental - qualquer hospedeiro suscetível a determinado parasito, mas
que por razões imunológicas, ecológicas ou probabilística, só excepcionalmente
apresenta-se infectado.
Hospedeiro definitivo - aquele no qual se desenvolve a fase adulta (sexuada) do
parasito ou aquele de maior importância econômica.
Hospedeiro intermediário - aquele no qual se desenvolve a fase larvária (assexuada)
do parasito ou aquele de menor importância econômica.
Hospedeiro paratêmico – aquele que se intercala entre o intermediário e o definitivo,
sem permitir que o parasito sofra mudanças morfológicas e/ou fisiológicas.
Límnicos – organismos de água doce.
Manto – camada epidérmica-cuticular que envolve o corpo do molusco.
Massa cefalopodal – região onde localiza-se o conjunto cabeça-pé do molusco.
Mialgia - dor nos músculos dos ombros, pescoço ou testa.
Monóico – ver hermafrodita.
Morbidade – taxa de portadores de determinada doença em relação ao número de
habitantes sãos, em determinado local em determinado momento.
Muda – processo de eliminação da cutícula velha nos nematódeos ou exoesqueleto
em artrópodes.
Noto – região dorsal, podendo ser pigmentada, das lesmas da família Veronicellidae.

84

Oblongo – alongado, mais comprido que largo.
Opérculo – peça córnea, presa à parte posterior do pé do molusco, destinado
a fechar a abertura da concha, quando o animal esta retraído.
Ovíparo – animais cujo embrião se desenvolve dentro de um ovo sem ligação
com o corpo da mãe.
Pateliforme – tem forma de carapaça ou capuz, muito achatada.
Perióstraco – camada externa da concha da maioria dos moluscos.
Pneumóstoma – pequena abertura da cavidade palial na borda do manto
dos pulmonados, para trocas gasosas.
Poliembrionia - multiplicação das células germinativas.
Prevalência – é definida pelo número de pessoas afetadas por uma
determinada doença, em uma população e em um tempo específico, dividido
pelo número de pessoas da população naquele mesmo período.
Rádula - é uma estrutura que se situa na base da boca dos moluscos e tem
a função de raspar o alimento. É constituída por filas de pequenos dentes
curvos quitinosos.
Reações pruriginosas – reações que causam coceira.
Sistemática – estudo dos tipos e diversidade da vida e suas relações na
terra.
Sutura – linha que se origina na superfície da concha helicoidal dos
gastrópodes, do encontro de uma volta da concha com a volta seguinte.
Torção - rotação da massa visceral, concha, manto e cavidade do manto de
180º no sentido anti-horário em relação a cabeça e o pé do molusco.
Vetor - que serve de veículo ou intermediário para qualquer agente
patogênico, podendo ser inanimado (fômites) ou animado (intermediários
ou paratêmico). Sinônimo de hospedeiro intermediário é vetor biológico.
Zoonose – qualquer infecção ou doença de animais vertebrados, que habitual
ou ocasionalmente, é transmitida ao homem em condições naturais.
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