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l. INTRODUÇ~O 

A esquistossomose é um dos maiores problemas de 

S~Úde Pública nas regiões tropical e subtropical. A Organiz! 

ção Mundial da Saúde, em 1965, estimou que 150 a 200 milhões 

de indiv1duos, em todo o mundo, estariam infectados por uma 

das três espécies do gênero Schi~to~oma parasitas do homem. 

No Bras i 1, onde o genero é representado por so 

mente uma espécie, Schi~to4oma man~oni {SAMBOM, 1907), de acor 

do com os inquéritos realizados por PELON & TEIXEIRA {1950 e 

1951), estimou-se em 5.200.000 o número de indivíduos infecta 

dos pelo trematõdeo. Atualmente, segundo vãrios autores {CUNHA, 

1970; BARBOSA, 1970; FREITAS, 1970 e 1972), a prevalência da 

esquistossomose - bem mais elevada, atingindo de 8 mi e cerca 

lhões de indivíduos paras i tose espraiou-se . -e a para reg1oes 

que, hã algumas décadas, pareciam ser indenes, como os vales 

dos rios Paraíba e Ribeira, no Estado de São Paulo, o norte do 

Estado do Paranã e localidades do Estado de Goiãs. 

Originando-se provavelmente no Egito a esqui~ 

tossomose espalhou-se por quase todo o continente africano, se 

guindo o curso dos grandes rios. Acredita-se que tenha atingl 

do o Brasil através do trãfico de escravos, estabelecendo-se 

inicialmente nas ãreas de produção canavieira do Nordeste, p~ 

ra onde drenava a mão de obra escrava e onde existiam moluscos 

planorbideos que se adaptaram ãs fases larvais do trematõdeo. 

PARAENSE (1959) assinala que a expansão da esquistossomose em 

territÕrio brasileiro acompanhou as correntes de migração ~n 

terna, sendo condicionada pela presença do hospedeiro int:;r 
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mediãrio suscetivel. 

Nos inquéritos de PELON & TEIXEIRA, de 877 loca 

lidades examinadas, encontrou-se individuas parasitados pelo 

S. man~oni em 612, espalhadas por 11 Estados. Em 1972, FREITAS 

assinala 944 municipios brasileiros - abrangendo 17 Estados -

onde a infecção esquistossomótica é autóctone. 

Entre os fatores responsãveis pela expansao da 

endemia esquistossomótica em nosso pais é importante destacar 

a precariedade e ineficiência das medidas colocadas em prãti 

ca, nas diversas campanhas de combate jã realizadas. Por outro 

lado, a presença de criadouros de planorbideos em regiões do 

território brasileiro livres da endemia e a existência de fre 

qUentes fluxos migratórios envolvendo populações oriundas de 

localidades onde a esquistossomose e hiperendêmica, podem con 

tribuir para o agravamento da situação. 

Outro fator de importãncia a ser considerado e 

o estabelecimento, em nosso pais, de grandes sistemas de irri 

gação artificial. Tais obras- embora necessãrias para o desen 

volvimento econômico de regiões de produção agricola podem 

acarretar, paralelamente, aumento da prevalência da infecção 

esquistossomótica (PIZA & col, 1970; DEGRtMONT, 1972; SHIFF & 

col, 1973). 

Não se deve esquecer contudo, guando se procura 

estudar os fatores responsãveis pelo aumento da prevalência da 

esquistossomose no Brasil nas Gltimas décadas, o fato de ~ue. 

talvez, parte deste aumento se deva a um maior interess8 rle 

pesquisadores e autoridades sanitãrias em estudar o problem~. 

Assim, a realização de levantamentos mais precisos e freqUe~ 

tes poderia revelar a presença da parasitose em reçiõe~ onde, 
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até então, era desconhecida. 

t fato consagrado, atualmente, que o combate ã 

esquistossomose deve se basear em um conjunto de medidas e nao 

apenas em açoes isoladas. Assim, inúmeros autores (AYAD, 1962; 

OMS, 1965 e 1967; GARCIA, 1966; MESKAL, 1966; REPUBLICANO, 

1967; PELEGRINO, 1967; WRIGHT, 1969; BARRETO & PRATA, 1969 e 

1971; AGUIRRE, 1972; DEGRtMONT, 1972; FENWICK, 1972) concordam 

que saneamento bãsico, combate aos moluscos hospedeiros inter 

mediârios, tratamento dos indivíduos parasitados e educação S! 

nitãria são, juntamente com medidas individuais de proteção, 

os meios mais eficazes no combate ã endemia. Entre todos, o 

meio mais empregado, nas regiões onde a esquistossomose apr! 

senta-se em forma endémica, parece ser o combate aos hospedei 

ros intermediãrios (PAULINI, 1970). De fato, o caramujo tem si 
do considerado o elo mais vulnerável na cadeia epidemiológica 

da esquistossomose e, hã longo tempo, tornou-se o ponto em que 

se concentram os esforços no sentido de reduzir 

interromper - a transmissão da endemia. 

-e as vezes 

Contudo, vãrios pesquisadores (WEBBE, 1962; MES 

KAL, 1966; WRIGHT, 1969~ tem chamado a atenção para o fato de 

que são necessãrios estudos mais acurados sobre pontos ainda 

obscuros da biologia, ecologia e co~portamento dos planorbí 

deos, a fim de que se possa compreender adequadamente a nature 
. 

za das relações hospedeiro-parasita e aumentar a eficiência 

dos métodos de combate ao hospedeiro intermediãrio do S. rnan 

MESKAL (1971), ao estudar os fatores que podem 

ser utilizados para interferir na dinâmica da transmissão, de~ 

taca vãrios pontos relativos ã biologia e ecologia dos hosp! 
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deiros intermediãrios que devem ser considerados e melhor co 

nhecidos: a distribuição dos moluscos planorbideos e o efeito 

da temperatura sobre a distribuição; o efeito da nutrição so 

bre os caramujos e sobre a taxa de desenvolvimento dos espor~ 

citos de S. man~onii o desenvolvimento de resistência ã infec 

ção em planorbideos, em virtude da exposição previa a larvas 

de outros trematÕdeos. 

Embora existam na literatura nacional e intern~ 

cional inúmeros trabalhos que abordam aspectos da histõria na 

tural dos planorbideos e suas relações com as fases larvais do 

S. man~oni, não são freqüentes publicações em que estes traba 

lhos são revistos e os pontos ainda por esclarecer apontados. 

Em nosso meio, desde os trabalhos de REY (1956) e PERLOWAGORA

SZUMLEWICZ (1958), não se realizou nenhuma revisão minuciosa 

sobre o assunto. E, portanto, objetivo desta monografia empr! 

ender uma revisão dos principais aspectos da biologia e ecolo 

gia dos moluscos hospedeiros intermediãrios do S. man~oni, es 

pecialmente os descritos apõs a publicação dos trabalhos acima 

mencionados e, ao mesmo tempo, assinalar as lacunas ainda exi~ 

tentes neste campo. Assim, este ê um trabalho de revisão e sis 

tematização de informações publicadas principalmente nos ulti 

mos vinte anos. 



2. ESPtCIES BRASILEIRAS DO GENERO BIOMPHALARIA. SISTEM~TICA, 

DISTRIBUIÇ~O GEOGR~FICA E ORIGEM DOS PLANORB!DEOS AMERICANOS 

Todos os caramujos hospedeiros intermediãrios do 

S. man4on~ estão agrupados no gênero B~omphata4~a, sub-família 

Ptano4b~nae, família Ptano4b~dae, em virtude da resolução da Co 

missão Internacional de Nomenclatura Zoológica. Esta Comissão, 

reunida em 1965, acatou sugestão de HUBENDICK (1955) que coloc~ 

va no gênero B~omphata4~a os caramujos dos gêneros Au4t4a!o4b~~ 

e T4op~co4b~~. Da mesma forma, foram considerados como sino 

nímia de B~omphata4~a, os gêneros Ptano4b~4 e Taph~u4. 

No Brasil o gênero B~omphata4~a estã representado 

por oito espécies (Quadro I), três das quais jã foram encontra 

das infectadas pelo S. man4on~ na natureza (B. glab4ata, B. ~t4a 

m~nea e B. tenagoph~ta). 

Ate 1965 - e principalmente antes de 1956, quando 

-PARAENSE & DESLANDES incluiram nos generos Au~t4alo4b~~ e V4ep~ 

not4ema todos os planorbideos brasileiros era muito confusa 

a sistemãtica destes moluscos no Brasil. Assim, inúmeras vezes, 

uma mesma espécie foi descrita por autores diversos que lhe atri 

buiam nomes diferentes. Tornou-se, portanto, extensa a sinonímia 

das espécies do gênero B~omphata4~a em nosso pais, conforme mos 

tra o Quadro II. 

Por outro lado, o problema da posição sistemãtica 

das diversas espécies do gênero B~omphala4~a, tanto na América 

como na Africa e, em particular no Brasil, não pode ainda ser 

considerado definitivamente resolvido. A ocorrência, em labora 



'QUADRO I - Distribuição geográfica das espécies brasileiras do gênero Riornph~a 

E S P [ C I E 

8iomph~ amazonica (PARAENSE, 1966) 

8iornph~ gla.bJULta. (SAY, 1818) 

8iomph~ int~edia (PARAENSE & DESLANDES, 1962) 

8iomph~ p~eg~na (ORBIGNY, 1835) 

8iomph~ phitipplana (DUNKER, 1848) 

8iomph~a ~~ (CROSSE, 1864) 

Riomph~ ~~nea (DUNKER, 1848) 

8iomph~a tenagophita (ORBIGNY, 1835) 

Fonte: Organização Panamericana da Saúde, 1968. 

DISTRIBUIÇAO GEOGR~FICA 

Estado do Amazonas 

Regiões nordeste, centro-oeste~ sudeste e sul, ate o norte do 
Estado do Paranã 

Região central do Estado de São Paulo 

Regiões centro-oeste, sudeste e sul 

Região sul 

Regiões norte, nordeste, centro-oeste e sudeste 

Regiões norte e nordeste; focos isolados no Estado de São Paulo 

Região sul e Estados de São Paulo e Rio de Janeiro 



QUADRO li- Principal s1nonimia das espécies brasileiras do genero B.wmpl1af.tVUa 

E S P E C I E 

Biomph.altvúa. amazonic.a 

Biomphal..alúa. gla.b!UU:a. 

B.i.omphal..cvúa .intvunecUa 

Biomphal~ p~eg~na 

Biomp~a philipp.iana 

B.iomph~a t, clvuvnm..i 

B.iomph~a. -t.btam.útea.· 

B.iomph~a. tenagoplvLta. 

S I N O N T M I A 

Não apresenta sinonimia 

Pla.nollbiA gu.adalu.pert61A, P. oliva.ceu6, P. ~e ll.JWB.UZeUõ, P. .t.u.nctu, P. iugu.biU-6, P. rugft.ica.rt6, 

P. otbuc.ert6, P. c.wn.ing.ia.nM, P. ~te~u.lge.rt6, P. bahA.ert6.W (pro parte, exemplares da Bahia), 
P. x~ampet.inM, P. bta.u.ne!U. Também como gênero ~tiLalo~tt~ 

AMbtalo1tbiA .intvune.cLiu.6 

Ptanollb~ 6Mc.u6, P. ja.c.obe.a.nM, P. pe.dJunu.6, P. c.a.nonú.M, P . .tevu~. T'L.Op-<.collb.ti 

.6c.hmie!UVt..ianM, T. mon.t.anu6, T. ph.<Lt.pp-i.tl.YlU-6, Ta.ph..iM C.0.6 tatu.6, Au.t,tJr.ai.ollbü m6ie.xM 

Au6.tltalo1Lb.i.6 ph.iUpp-i.o.nM 

PtanoJtb.ih jo.nwert6.W, P. inc.~, P. n-i.gJU.fabw, T a.ph-W .tnc~, T. n,i,g!Ulabw, Segme!! 

t.ina pa.paJtyen6~, Au6tJtalo1Lb.i.6 j a.nuJtert6.i6 

Pta.noJtb~ ku.hrúa.nu'-', P. cen.t..úrle.tllai.t-6, AM tltalollb.i-6 c.en.Umetltal.<.-6, A. .t>btam.ineu..t> 

Pta.noJtbil bahie.n~.,~ (pro parte, exemplares do Rio de Janeiro), P. b.ta.nguiatlL6, P c.on6UJ.,UJ.,, 

P • .-i.mmw1ú, P. pay.õa.nduen~.,.i . .6, AUJ.,.:úut.fo!t.bü a.mphA.g-typteh, A. nA.gtica.n~.,, A. te.na.goplútlL6 

-----

Fonte: Organização Panamericana da Saude, 1968. 
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tório, de cruzamentos interespecificos entre planorbideos (BA~ 

BOSA, CARNEIRO & BARBOSA, 1956; BARBOSA, COELHO & CARNEIRO, 

1956; BARBOSA, 1959; BARBOSA & BARRETO, 1960; MAGALHAES & cal. 

1974) e o fato de se admitir a existência, em determinados cria 

douras naturais, de hibridização entre diferentes espécies de 

p1anorbideos (BARBOSA, 1964 e 1973), confirmam a hipõtese acima 

enunciada. 

r possível que, em futuro prÕximo, modificações 

sejam introduzidas na taxonomia dos moluscos planorbideos, pela 

utilização de uma abordagem mais sofisticada na distinção das 

espécies, lançando-se mao - como sugerem pesquisadores de peso 

(BURCH, 1960 e 1967a; MAGALHAES NETO & ALMEIDA, 1963; WRIGHT & 

ROSS, 1963, 1965 e 1966; WRIGHT, FILE & ROSS, 1966; MICHELSON, 

1966a, 1966b; GILBERTSON & ETGES, 1967a) - de dados sobre a bio 

quimica e genética dos caramujos. 

Caracterizar-se-iam, desta maneira, sub-espécies 

morfologicamente indistinguiveis, porém apresentando diferenças 

em nivel bioquimico que poderiam se relacionar com di+erentes 

comportamentos biológico e ecológico adotados por estes caramu 

jos na natureza. 

Pesquisadores como BARBOSA (1962) e WRIGHT (1962) 

admitem esta possibilidade, assinalando que, com freqOência, e~ 

contram-se na natureza, cepas de uma mesma espécie de p1anorbi 

deo apresentando diferenças fisiológicas mais· ou menos marcadas. 

De acordo com WRIGHT (1966), a distribuição das 

espécies representantes do gênero Biompahla~la nos continentes 

africano e americano, parece concordar com a famosa hipõtese de 

WEGENER de que estes continentes formassem, em época remota, 

uma sõ porção. Com a separação das massas de terra, ocorrida ao 
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fim do Cretãceo hã cerca de 65 milhões de anos, América e ~frica 

tornaram-se definitivamente separados (DIETZ & HOLDEN, 1970}. O~ 

ve remontar, portanto, a esta época a separação geográfica entre 

os planorbideos dos dois continentes. Tal separação pode expli 

car as diferenciações sofridas pelas espécies do gênero B~omph~ 

la~~a em ambos os lados do Atlântico. WRIGHT ao discutir a ori 

gem das espécies americanas do gênero B~omphala~~a afirma que 

três hipÕteses podem ser levantadas: 

1. Os caramujos seriam de instalação recente na América, 

tendo sido transportados pelos colonizadores europeus. 

2. * Os atuais grupos -em que se encontra dividido o genero 

B~omphala~~a na América e na Africa descendem de ances 

tral comum, tendo evoluído de forma paralela, 

separação dos continentes. 

-apos a 

3. O gênero B~omphala~~a jã se encontrava dividido em gr~ 

pos, semelhantes aos atuais, na ocasião em que se sep! 

raram os continentes. 

A favor da segunda hipÕtese WRIGHT cita o fato de 

que, apesar das diferenças entre as espécies de B~omphala~~a da 

América e da ~frica, existem semelhanças de estrutura antigênica 

e de comportamento biolÕgico e ecolÕgico entre as mesmas, o que 

leva a pensar que foram submetidas a pressoes ecolÕgicas e biolõ 

gicas similares em sua evolução. 

As espécies africanas do gênero B~omphala~~a estão divididas 
em quatro grupos: grupo p6e~66e~~, grupo choanomphala, grupo 
alexand~~na e grupo ~udan~ca. Nas diversas espécies americanas, 
embora não estejam agrupadas da mesma forma, podem-se reconhe 
cer analogias com as espécies componentes dos grupos africanos. 
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Abordando o assunto sob outro aspecto, autores 

como HUBENDICK (1962) e BERRIE (1970), aceitam origem a pa~ 

tir de um ancestral comum para o gênero B~omphala~~a e exp1i 

camas variações existentes ao niye1 não sõ das espécies, mas 

tambem infra-especifico, em virtude da facilidade com que de 

terminadas populações de caramujos se tornam geograficamente 

isoladas em seus criadouros. 



3. ASPECTOS DA BIOLOGIA DOS PLANORB!DEOS COM IMPORTANCIA NA 

TRANSMISSAO DA ESQUISTOSSOMOSE MANSONI 

3.1 Hãbitos dos planorbideos 

REY (1956) e PESSOA (1963), entre vãrios outros 

autores, afirmam que os moluscos planorbideos apresentam-se, 

no cativeiro ou na natureza, em constante movimento, deslocan 

do-se de forma lenta, provavelmente com a finalidade de canse 

guir a1imento. A locomoção se processa pela contração da mus 

culatura podal e é auxiliada pelo batimento de cílios existen 

tes no epitélio plantar. 

Nos criadouros naturais, ê comum a movimentação 

dos caramujos acompanhando o sentido de 71uxo das correntes de 

ãgua (BARBOSA, 1961). Acredita-se que, auxiliados pela corre~ 

teza, os moluscos planorbideos se deslocam o suficiente para 

encontrar um ambiente favorãvel ã espécie. Assim,é fato hã 

muito tempo conhecido, a dispersão dos caramujos transportados 

pela correnteza e pelas enchentes; contudo, pouco se conhece 

sobre a capacidade de caramujos migrarem para novas -areas, 

através de esforços próprios, sem auxilio de fatores externos. 

RAOKE & RITCHIE (1961) trabalhando, em Porto Rico, com exempl! 

res marcados de B. gtab~ata, obtiveram dados discordantes com 

os da maioria dos pesquisadores. Assim, 27% dos caramujos mar 

cados foram recuperados - 7 dias apõs serem colocados em um 

criadouro natural - migrando em sentido contra a corrente e 

apenas 2% foram encontrados deslocando-se no sentido da corren 

teza. Da mesma forma, PAULINI (1963) relata que, diversas ve 

zes, observou em canais de irrigação artificial, exemplares de 
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S. glab~ata locomovendo-se em direção contrãria ã da correnteza. 

Tentando explicar o fato, PAULINI considera que tal movimentação 

pode ser devida a reo~axia positiva; entretanto, a presença de 

outros estimulas como alimentos podem contribuir, exercendo atra 

ção sobre os caramujos. 

Não obstante a importância da correnteza no trans 

porte de caramujos, fazendo com que estes atinjam com maior faci 

lidade fontes de alimento, os planorbideos parecem preferir cole 

çoes de ãgua com movimentação moderada (BARBOSA, 1961), sendo

lhes prejudicial a presença de ondas. 

BARBOSA (1961) ao estudar as espécies de planorbí 

deos transmissores de esquistossomose no nordeste brasileiro, a! 

sinala que B. glab~ata e B. ~t~aminea preferem ãguas de pequena 

profundidade. Os planorbideos, em condições naturais, raramente 

sao encontrados em profundidades superiores a dois metros; cont~ 

do, em condições experimentais, conseguem suportar ate 10 metros 

de profundidade. De acordo com STANDEN (1951) explica-se a pr! 

ferência de planorbídeos por ãguas rasas, pois, sendo animais 

pulmonados, têm necessidade de vir freqüentemente ã tona para re 

novar o conteúdo de ar de seus sacos pulmonares. 

RAHMAN & DIN (1961) com o fito de estudar a dis 

tribuição vertical de caramujos em canais de irrigação realiza 

ram coletas sistemãticas, em diversos pontos do canal, variando 

a profundidade em que se realizava a coleta. tonseguiram, desta 

forma, capturar 70% dos caramujos a poucos centimetros abaixo da 

superfície da ãgua, 25% a uma profundidade que variava entre po~ 

cos centimetros e meio metro e somente 5% dos caramujos captur! 

dos, foram encontrados a mais de 50 centímetros de profundidade. 
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3.2 Nutrição dos planorbideos 

REY (1956) assinala que os planorbideos se ali 

mentam principalmente de vegetais, preferindo na natureza "re 

siduos vegetais mortos, abundantes sobre o fundo e as margens 

das coleções de igua" e somente na ausência desse tipo de ali 

menta, utilizariam as folhas verdes. WATSON (1958) e ABDEL-MALEK 

(1958) chegam a conclusões semelhantes ao estudar as preferê~ 

cias alimentares de planorbideos. 

GOHAR & EL-GINDY (1962) analisando o conteúdo do 

estômago de exemplares de B~omphdid~~a diexand~~na atexand~~na, 

capturados em criadouros naturais, encontraram grande quantid! 

de de algas, predominando diatomãceas sobre outros tipos de al 

gas unicelulares e filamentosas. Em menor proporçao, estavam 

presentes protozoãrios de vida livre, fragmentos de vegetais s~ 

periores, alem de particulas de lodo e areia. Estes autores, 

atravês de observações peri5dicas, puderam concluir, por outro 

lado, que durante os meses de inverno diminui a quantidade de 

alimentos encontrados no conteúdo gãstrico dos planorbideos, 

talvez em virtude de menor disponibilidade alimentar. 

Em condições de laborat5rio, ê comum alimentar

se os planorbideos com folhas secas ou verdes de alface (REY, 

1956). Contudo, com a necessidade de se obter grandes quantid! 

des de caramujos para manter em laborat5rio o ciclo de Sch~6to 

~orna man~on~, com finalidades experimentais, vãrios autores ten 

taram encontrar dietas mais favorãveis ao crescimento, reprod~ 

çao e sobrevivência dos caramujos. 

ST~NDEN (1951) conseguiu bom índice de sobrevi 

vência em caramujos recêm-eclodidos, utilizando uma dieta em 
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que eram misturados leite em pô, alface seco, alginato de sõdio 

e "Bemax". HOPF & MULLER (1962) conseguiram apressar a maturi 

dade sexual de exemplares de B. glab~ata, acrescentando aos 

aquãrios, alêm da mistura proposta por STANDEN, algas do gênero 

O~c~llato~~a. Desta forma, os caramujos iniciaram a ovipor, em 

mêdia, com 63 dias, ao contrãrio dos alimentados apenas com al 

face, cuja primeira oviposição, em mêdia, apareceu 80 dias apõs 

a eclosão. 

FRANK (1963) obteve bons resultados ao misturar 

-as folhas de alface, utilizadas como alimentação de B. p6e~66~ 

~~, folhas de uma leguminosa do gênero Med~cago (luzerna). MA 

GALHAES NETO (1966} observou que B. glab~ata parece preferir 

folhas de uma planta comum no nordeste brasileiro, a urtiga ver 

melha (Fleu~~a ae~tuan~J ãs folhas de alface. Por outro lado, 

quando se oferece ração constituída por folhas de urtiga verme 

lha cozidas em ãgua fervente, obtêm-se maior numero de ovos por 

caramujo. 

SOUZA, CAMEY & PAULINI (1966} notaram que quando 

se alimenta um lote de B. glab~ata com ração normalmente utili 

zada para alimentação de ratos de laboratório, alêm de se obter 

mudança na cor das desovas, observa-se o aumento no numero de 

ovos. Os autores consideram que o aumento de fertilidade dos ca 

ramujos se deve ao elevado teor de proteinas existente neste ti 

po de ração. 

Recentemente, outros autores estudaram o efeito 

de dietas com elevado teor de proteinas sobre a nutrição, cres 

cimento e fertilidade de planorbideos. Assim, EVELAND & RITCHIE 

(1972) consideram que uma dieta constituída apenas por folhas 

de alface não ê suficiente para assegurar as condições -necessa 
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rias para que os caramujos apresentem uma taxa mãxima de cresci 

menta. MECHAM & HOLLIMAN (1972) também assinalam aumento do 

crescimento e fecundidade em exemplares de 8;. gtab~ata alimen 

tados com ração para ratos, porem alertam que: a superaliment! 

ção pode causar poluição da agua, por excesso· de substâncias 

em putrefação. COLES (1973), por sua vez, obteve resultados se 

gundo os quais, a adição de ração para peixes com elevado teor 

de protelnas ã dieta constituída por folhas secas de alface, 

aumenta significantemente a taxa de crescimento de planorbideos 

e, quando estes estio infectados por S. man4on~, torna-se maior 

a produção de cercãrias. 

Em nosso laboratório, testamos o efeito de di 

versos tipos de dieta sobre o crescimento, ritmo de oviposição 

e sobrevivência de exemplares adultos de 8. gtab~ata, e sobre 

o crescimento, sobrevivência e maturação sexual de caramujos re 

cém-eclodidos da mesma espécie. (CHIEFFI, 1974a, 1974b). 

Foi posslvel concluir que dieta constituída por 

mistura de farinha de carne e aveia em partes iguais, além de 

promover maior crescimento de exemplares adultos de 8. gtab~ata, 

acarretou maior produção de ovos do que as demais dietas estud! 

das. Em relação a caramujos recém-eclodidos, acompanhando-se 

seu desenvolvimento até o 60Q dia apõs a eclosão, notou-se que 

a dieta constituída por raçao utilizada normalmente para alime~ 

taçio de peixes, alem de determinar menor índice de mortalidade, 

promoveu maior crescimento dos caramujos que atingiram mais pr! 

cocemente a maturidade sexual, quando comparados com os demais 

lotes estudados. 

A dieta constituída por folhas frescas de alfa 

ce, comumente utilizada para alimentar planorbideos em condi 
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çoes de laboratõrio, mostrou-se ijeficaz para assegurar, em ni 
veis adequados, a sobrevivincia d~ exemplares recim-eclodidos 

de B. g.ta.bJta.ta. e, em relação aos;1exemplares adultos, determi 

nou menores indices de crescimento e oviposição do que os de 

mais tipos de dieta testados. 

Com relação aos mecanismos através dos quais os 

planorbideos se orientam na procura de alimentos, nosso conhe 

cimento ainda e insuficiente, justificando estudos mais apr~ 

fundados. 

Segundo REY (1956) os moluscos pulmonados de 

- - -agua doce possuem um orgao olfativo, o osfradium, situado na 

entrada da cavidade pulmonar. Em contato com o osfradium hã um 

gânglio nervoso cujos prolongamentos celulares formam uma espé 

cie de rede, entrelaçando-se com as células do epitélio do 

gao olfativo. 

-o r 

O papel do osfradium na orientação de caramujos 

pulmonados de ãgua doce é, contudo, controvertido. MICHELSON 

(1960) sugere que B. gla.bJta.ta. utiliza o osfradium como quj_ 

mio-receptador para se orientar nos movimentos em busca de ali 

mento. Posteriormente, BOOBJERG (1965) publicou trabalho em 

que afirma serem os caramujos aquáticos, de maneira geral, in 

capazes de se orientar direcionalmente em resposta a estimules 

quimicos produzidos por extratos vegetais. TOWSEND (1973a), por 

sua vez, mostra que, quando submetidos a estimules .. . qu1m1COS 

provenientes de folhas de alface maceradas, exemplares de B. 

g.ta.bJta.ta. apresentam resposta positiva traduzida por movimen

tos de clinotaxia ou tropotaxia. Contudo, em outra publicação 

(TOWSEND, 1973b), conclue, ao contrãrio do que sugeria MICHEL 

SON (1960), que a integridade do osfradium nao é essencial P! 
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Utilizando metodologia diversa, MAGALHAES NETO 

& BARBOSA (1957) determinaram a composição do meio interno de 

B. glab~ata, dosando cãlcio, fÕsforo inorgânico e cloretos. Ob 

tiveram os seguintes resultados: cloretos, 184,7 mg%; fosfatos, 

3,2 mg% e cã1cio 18,9 mg%. 

BRANCO & TORRES (1966) determinaram a presença 

de diversas vitaminas hidro-so1uveis em extratos totais e hep! 

topâncreas de planorbideos: vitamina s12 , ãcido fÕlico, pirido 

xina, ãcido nicotinico e biotina, além de colina e ãcido para

aminobenzõico. No hepatopâncreas foram superiores os niveis de 

vitamina B12 , ãcido fÕlico e piridoxina, quando comparados aos 

encontrados no extrato total de caramujos. Por outro lado, no 

extrato total foram superiores os niveis de colina, ãcido nico 

tinico, biotina e ãcido para-aminobenzõico. 

Entre os elementos que participam da composição 

elementar de planorbideos merecem destaque especial o cãlcio e 

o ferro. 

O cãlcio, elemento fundamental na constituição 

da concha e retirado do meio ambiente e concentrado no hepat~ 

-pancreas. FRAGA DE AZEVEDO & col. (1967} demonstraram que a 

absorção de cãlcio por B. glab~ata ê condicionada pela concen 

traça-o de ,·ons ca++ do . . t . me1o; ass1m, quan o ma1or a concentra 

ção de ca++ na ãgua do criadouro, ~aior a aosorção do elemento 

pelo caramujo. Observaram também estes autores que hã uma mar 

cada tendência para o estabeleci~ento de um equilibrio entre 

as concentrações de cãlcio nos tecidos dos caramujos e no meio 

exterior. Desta forma, quando caramujos são transferidos de 

meios em que a concentração de ions Ca ++ ê alta, para outros 

pobres em cãlcio, diminui a absorção deste elemento, aumentan 
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do sua eliminação por intermédio do caramujo. 

Com relação ao ferro, JOHNSON & col. (1962) de 

monstraram que a captação é realizada pelo hepatopâncreas e 

que quantidades apreciãveis sao excretadas juntamente com os 

ovos de B. glab~ata. HENEINE & col. (1969) estudando a absor 

çao, armazenamento e transferência de ferro em exemplares de 

6. glab~ata, concluem que: 

l. Encontra-se ferro no hepatopãncreas, ovotestis e man 

to de B. glab~ata. 

2. A captação é realizada pelo hepatopâncreas - que par~ 

ce funcionar como Õrgão' armazenador de ferro no cara 

mujo - e, a seguir, o ferro é transferido para o ovo 

testis, provavelmente através de 1igação com ferriti 

na e/ou hemossiderina, cuja presença demonstrou-se no 

hepatopâncreas. 

Afirmam ainda HENEINE & col. que a transferên 

cia do ferro armazenado no hepatopâncreas ao ovotestis e sua 

eliminação através dos ovos do caramujo parecem constituir um 

mecanismo essencial ã preservação da espécie. Ero trabalho po~ 

terior, HENEINE & col. (1970) notam que agentes quelantes de 

F ++ - -e sao capazes de bloquear o transporte de isotopos radiati 

vos de ferro do hepatopâncreas ao ovotestis, diminuindo acen 

tuadamente a postura de ovos por B. glab~ata e conduzindo, ao 

mesmo tempo, ã eliminação de naior quantidade de ovos inviã 

veis. Em concentrações mais elevadas, os quelantes de ferro 

mostraram-se altamente tõxicos para exemplares adultos de cara 

mujas. Assim, tais substâncias não sõ interferem na fertilida 

de e fecundidade de planorbideos, agindo indiretamente como mo 
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luscicidas, mas também, na dependência da concentração utiliza 

da, transformaram-se em agentes tõxicos para os caramujos. 

O hepatopâncreas também ê responsãvel pelo arma 

zenamento de outros elementos essenciais ao metabolismo dos pl! 

norbideos. FRAGA DE AZEVEDO & col (1958} afirmam que caramujos 

pulmonados de água doce são capazes de retirar fÕsforo, iodo e 

cobre da ãgua, concentrando-os, posteriormente, no hepatopã~ 

creas. YAGER & HARRY (1966} demonstraram a presença de zinco e 

cádmio tanto na concha como nas partes moles de 8. gtab~ata, p~ 

rem as concentrações eram muito superiores no hepatopâncreas, 

indicando que este Õrgão deve atuar acumulando e armazenando es 

tes metais. 

Outro aspecto da bioquimica dos caramujos pulm~ 

nados e, em particular, de planorbideos que tem merecido a aten 

ção de diversos pesquisadores é o estudo de amino-ácidos livres 

na hemolinfa e em hidrolisados de tecidos. TARGETT (1962a} ana 

lisando a composição de hemolinfa de B. gtab~ata identificou 13 

amino-ãcidos diferentes: ãcido aspãrtico, ãcido glutâmico, ala 

nina, cistina, glicina, serina, treonina, valina. fenilalanina, 

isoleucina, leu~ina, lisina e tirosina. Desta relação, os oito 

primeiros estavam presentes em todas as amostras de B. glab~ata 

estudadas, enquanto os outros cinco em apenas algumas amostras. 

~ILBERTSON & ETGES (1967b) ~or sua vez, utilizan 

do metodologia mais sofisticada, encontraram em quatro cepas di 

ferentes de B. gtab~ata, além dos amino-ácidos jã descritos por 

TARGETT, a presença de: arginina, histidina, metionina e proli 

na. Estes autores, contudo, não referem o encontro de cistina 

em nenhuma amostra. 
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Em nosso meio, MORETTI (1974), trabalhando com di 

versas cepas de B. gtab~ata procedentes de criadouros situados 

na região norte do Estado do Paranã, conseguiu identificar na h~ 

molinfa, através de cromatografia bidimensional em placa, a pr~ 

sença de 15 amino-ãcidos livres. 

O estudo da composição em amino-ãcidos da hemolin 

fa de planorbideos passou a ter maior importância após a desco 

berta (TARGETT, 1962b;DUSANIC & LEWERT, 1963; GILBERTSON & JONES, 

1972) de que o teor de determinados amino-ãcidos diminui após a 

infecção dos caramujos por miracidios de S. man~oni, abrindo no 

vos caminhos na pesquisa das relações hospedeiro-parasita entre 

planorbideos e fases larvais do trematódeo. 

3.4 Reprodução dos planorbideos 

PARAENSE (1955) observa que embora exemplares de 

B. g!ab~ata criados isoladamente sejam capazes de se reproduzir 

por auto-fecundação, uma vez que os planorbideos sao moluscos 

hermafroditas, quando em companhia de outros indivíduos da mesma 

espécie, reproduzem-se exclusivamente através de fecundação cru 

zada. A possibilidade de ocorrência de autofecundação pode expll 

car a formação de uma população a partir de um único individuo, 

justificando a existência na natureza de colônias de 

deos com características peculiares e pequena variação 

dual. 

planorbf 

ir.divi 

~ 

REY (1956) afirma que quando se reune grande qua~ 

tidade de moluscos em um aquãrio pode-se observar, com facilida 
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de, o processo de cõpula. Este se realiza geralmente aos pares, 

atuando sempre um caramujo como macho e outro como fêmea, não se 

observando nunca a cõpula cruzada. 

FRAGA DE AZEVEDO & col. (1958) realizaram intere~ 

sante trabalho, procurando estudar os mecanismos pelos quais se 

processa a autofecundação em B. glab~ata. Assim, transformaram 

exemplares do planorbideo em caramujos unissexuais (fêmeas), atr! 

vês da secção do complexo peniano, impedindo a ocorrência de au 

tofecundação externa. Como os caramujos foram mantidos em isola 

mento desde a eclosão, impediu-se também a fecundação cruzada. V~ 

rificaram então que os exemplares de B. glab~ata submetidos a es 

tas condições, continuaram a se reproduzir por longo período de 

tempo - superior ao atribuído ã longevidade dos espermatozõides. 

Tal fato somente pode ser explicado supondo-se a ocorrência de 

autofecundação interna enquanto o õvulo se encontra migrando p~ 

lo canal ovispermãtico, jã que não se pode admitir 

partenogenetica nestes animais (REY, 1956). 

reprodução 

Analisando o processo de oviposição em B. glab~~ 

ta REY (1956) afirma que as desovas resultam "da emissão de gra! 

de numero de ovos cada vez, dispostos em fiadas simples, duplas, 

triplas e quãdruplas, formando uma fita que se enrola geralmen

te em espiral plana". O conjunto de·ovos ê envolvido por ~ma cãf 

sula transparente, de consistência elãstica. ~medida que enve 

lhece a cãpsula vai perdendo seu aspecto transP.arente, tornan 

do-se amarelada e, ao mesmo tempo, diminui sua elasticidade. 

Na natureza as desovas são colocadas geralmente 

sobre vegetais, objetos sõlidos submersos ou conchas de outros 

caramujos e os ovos de B. glab~ata parecem resistir pouco qua! 
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do expostos ao ar atmosférico, dessecando e perdendo sua vita 

lidade rapidamente (PENIDO & col, 1951; REY, 1956; FREITAS, 

1959; BARBOSA, 1961 ). Contudo, este ê um aspecto ainda obscuro 

na biologia dos planorbideos, merecendo novos estudos. 

PERLOWAGORA-SZUMLEWICZ (1958), em seu excelente 

trabalho sobre a biologia de B. glab~ata, observa que o numero 

de ovos presente em cada cãpsula ovigera e baixo nas primeiras 

posturas, aumentando gradativamente, ate atingir valores mãxi 

mos no terceiro mes de vida do caramujo. ApÕs alguns meses de 

elevada capacidade reprodutora, ã medida que o caramujo enve 

lhece, diminui o número de placas ovipostas, tornando-se o ani 

mal estéril apõs cerca de 18 meses de vida. Durante o período 

de maior fecundidade dos moluscos, a autora em questão estima 

que, em media, a quantidade de ovos em cada cãpsula ovigera va 

ria entre 19 e 25. COELHO, em 1954, trabalhando com a mesma es 

pêcie de planorbideo, porêm de procedência diferente, encontra 

ra números semelhantes: 22 a 25,3 ovos por cãpsula ~ ov1gera. 

HERNANDEZ & RITCHIE (1958) obtiveram valores um pouco superl 

ores, encontrando 42 ovos por cãpsula ovigera trabalhando com 

B. glab~ata originãria de Porto Rico, porêm criada em labora 

tõrio hâ vãrias gerações. 

WEBBE (1962) verificou variações no tamanho da 

câpsula ovigera de Biomphala~ia ~udanica tanganyicen~i~ e tam 

bem no nümero de ovos por cãpsula, conforme a estação do ano. 

Nos meses de maior precipitação atmosférica, ·as cãpsulas apr~ 

sentavam maiores diâmetro e numero de ovos do que nos meses se 

cos. 

Diversos autores estudaram, em condições de la 

boratõrio, o advento da maturidade sexual em 8. glab~ata, mar 
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cado pelo inicio da oviposição (BRUMPT, 1941; REY, 1956; PIMEN 

TEL, 1957; PERLOWAGORA-SZUMLEWICZ, 1958; HERNANDEZ & RITCHIE, 

* 1958; RITCHIE & col, 1963; CHIEFFI, 1974 }. Os resultados apr~ 

sentaram amplas variações, em parte fruto das diferentes condi 

ções em que os diversos autores trabalharam, porem, possive! 

mente, indicando variações no potencial reprodutivo em diferen 

tes cepas da mesma espécie de planorbideo. O Quadro IV resu~e 

as diversés observações. 

QUADRO IV - Observações sobre a taxa de crescimento e inicio de oviposição 
em ~omphai~ gtab~, realizadas por diversos autores 

--
Resultados Taxa de crescimento Início de matura Tamanho . ... no , n 1 

ção sexual (dias) cio da . -
Autores ITJil meses ovipos,çao 

--
Brumpt, 1941 19 20 56 10 - 11 

Rey, 1956 -- -- 118 7,5 

Pimentel, 1957 13 12 70 8,4 

Perlowagora-Szum 
1 ewi cz, 1958 - 20 4 43 7,7- 10,1 

Ritchie & col, 
1963 20 2 22 12,8 

* Chieffi, 1974 13 '1 2 36 6,8- 7,8 

í 

* Dados nao publicados. 

. 
Pode-se notar que os resultados obtidos por RI! 

CHIE & col. diferem consideravelmente dos demais. Estes autores 

trabalharam, em condições rigidamente controladas: temperatura 

ambiente constant~, igua aquecida e submetida a fluxo constante, 

* CHIEFFI, P.P. - Dados nao publicados. 
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nos aquãrios, que certamente sao muito diversos das condições e~ 

centradas na natureza. Contudo, estes resultados provavelmente 

se aproximam do verdadeiro potencial biolÕgico da espécie (8. 

g!db4dtd) e são uteis para a elaboração de um modelo teõrico que 

procure estudar a capacidade de multiplicação do caramujo en: 

criadouros naturais e explicar a facilidade de repovoamento de 

criadouros, apõs terem sido submetidos a condições adversas. 

Inúmeros pesquisadores se preocuparam em estudar 

os fatores que influem na reprodução e posturas de 

deos. 

planorbi 

REY (1956) relata que a temperatura ideal pard 

se verificarem as posturas de B. gldb4dtd estã compreendida ra 

faixa entre 25 e 30°C, sendo inibida a oviposição acima de 10 

e abaixo de 15°C. JOBIM (1970), estudando a dinâmica de 

sas populações de B. gldb4dtd em Porto Rico, encontrou 

di ver 

resulta 

dos semelhantes e observou que a temperatura na natureza, por 

~ezes, ultrapassa os limites extremos tolerados pelo caramujo, 

fato que tem importância no controle da reprodução de 

çoes de planorbideos. 

o volume de - disponivel caramujo agua por 

tro fator que influencia o ritmo de desova de moluscos 

bideos, verificando-se acentuado decréscimo - de no numero 

produzidos caramujo quando diminui . quantidade de por se a 

popul~ 

-e ou 

plano!_' 

ovos 

-agua 

do criadouro. (CHERNIN & MICHELSON, 1957a e 1957b; BRENES & 

col, 1958; WRIGHT, 1960; ETGES & RITCHIE, 1966; JOBIM & MICHEL 

SON, 1967; STURROCK & STURROCK, 197la). Este fenõmeno serã me 

lhor analisado mais adiante, ao tratarmos do crescimento de 

planorbideos. 
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R E Y { 1 9 56 ) as s i na 1 a que , de modo gera 1 , as p o~ 

turas de B. g!ab~ata obedecem o ritmo noturno, fato observado 

empiricamente por qualquer individuo que se disponha a criar 

planorbideos em laboratório. JOY (1971) notou, trabalhando com 

B. g!ab~ata em condições experimentais, que encurtando o periy 

do de tempo em que os caramujos permanecem no escuro, ocorre 

nítida diminuição na taxa de oviposição. 

Outros fatores de grande influência na reprod~ 

ção de moluscos planorbideos como a composição e propriedade~ 

da ãgua nos criadouros e parasitismo por larvas de trematõdeos 

serão analisados no item correspondente ã ecologia dos hospe 

deiros intermediários de S. man~oni. 

3.5 Evolução e crescimento dos planorbideos 

PARAENSE (1970) afirma que a 26°C a divisão do 

ovo de B. glab~ata inicia cerca de duas horas após a postura. 

A segmentação do ovo nos planorbideos ~. segun 

do REY (1956), completa e desigual, formando-se 

micr5meros com pequena diferença de tamanho. 

-macromeros e 

Diversos pesquisadores se pre~cuparam em deter 

minar a duração do período embrionãrio de planorbideos {BRUMPT, 

1941; REY, 1956; PERLOWAGORA-SZUMLEWICZ, 1958; STURROCK, 1966; 
... . 

STURROCK & STURROCK, 1972). Todos concordam que a duração do 

pertodo embr1onãrio ~ variivel, sofrendo influência principal 

mente da temperatura ambiente. Assim, durante os meses de maior 

~&lor a evolução completa do embri~o de 8. gLab~ata levaria de 
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7 a 10 dias, enquanto no inverno, este período seria de 15 a 18 

dias (PERLOWAGORA-SZUMLEWICZ, 1958). 

STURROCK & STURROCK (1972) utilizando desovas de 

exemplares de B. glab~ata capturados em criadouros naturais e 

variando experimentalmente a temperatura ambiente, obtiveram re 

sultados que ilustram be~ a influência desta variãvel na evolu 

ção dos ovos (Quadro V). 

QUADRO V - Percentagem de eclosão e tempo de evolução de desovas 
de ~ornphalakia glab~, conforme a temperatura 

Resultados 
Temperatura Ovos eclodidos (~) Tempo de evolução (dias) 

o c 

20 86 13 - 18 

25 95 8 

30 95 6 

35 o 

Fonte: STURROCK & STURROCK, 1972 

Verifica-se que enquanto a temperatura de 20°C 

exerce ligeira inibição na taxa de eclosão dos ovos e aumento do 

período embrionãrio, a temperatura de 35°C nao permite a evolu 

ção completa do embrião, embora os autores assinalem sinais de 

inicio de segmentação dos ovos. 

PERLOWAGORA-SZUMLEWICZ (1958), trabalhando em 

condições de laboratõric, não encontrou variação ou ritmo esta 

cional na fertilidade dos ovos de B. glab~ata e sugere que a ele 

vada taxa de wortalidade de caramujos rec~m-eclodidos parece 
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ter mais importância do que a produção de ovos como fator in 

terferente na percentagem de ovos que chegam a se transformar 

em caramujos adultos. 

Em relação ao crescimento de planorbfdeos REY 

(1956) e PARAENSE (1970) defendem o ponto de vista da que i um 

processo contlnuo, não existindo tamanho limite. Por sua vez, 

PERLOWAGORA-SZUMLEWICZ (1958) acredita que apõs 14 a 17 meses 

de idade os caramujos param de crescer. Em observações realiza 

das em nosso laboratõr1o, obtivemos dados que parecem confi! 

- * mar a primeira hipotese (CHIEFFI, 1974) . 

Quanto ao ritmo de crescimento a opinião dos 

pesquisadores que estudaram o assunto é unânime (REY, 1956 • 

PERLOWAGORA-SZUMLEWICZ, 1958; HERNANDEZ & RITCHIE, 1958; CHE! 

NIN & SCHOR~. 1959; WEBBE, 1962). O crescimento se processa de 

forma lenta na primeira semana apõs a eclosão, a seguir passa 

por um perfodo de grande incremento para, apõs o segundo mes 

de vida dos caramujos, alcançada a maturidade sexual, se 

nar novamente lento. 

to r -

Autores como BARSOSA & SILVA (1951), PEREIRA & 

DESLANDES {1953) e WEBBE (1962), atravis de pesquisas de campo 

• dados obtidos em laboratório, tentaram traçar um paralelo •n 

trt o diâmetro da concha e a idade de planorbfdeos. Estes d! 

dos auxiliariam a determinação da idade de c~ramujos nos cri! 

douros naturais, permitindo a obtenção dt informações relevan 

tes no estudo da epidemiologia e profilaxia da esquistossom! 

se. Contudo, REY {1956), PERLOWAGORA-SZUMLEWICZ (1858) t PARA 

• C.1UEFFI, P.P.- Dados não publicados. 
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7 a 10 dias, enquanto no inverno, este período seria de 15 a 18 

dias (PERLOWAGORA-SZUMLEWICZ, 1958). 

STURROCK & STURROCK (1972) utilizando desovas de 

exemplares de B. glab~ata capturados em criadouros naturais e 

variando experimentalmente a temperatura ambiente, obtiveram re 

sultados que ilustram bem a influência desta variãvel na evolu 

ção dos ovos (Quadro V). 

QUADRO V - Percentagem de eclosão e tempo de evolução de desovas 
de Biomph~a glab~, conforme a temperatura 

Resultados 
Temperatura Ovos eclodidos (%) Tempo de evolução (dias) 

o c 

20 86 13 - 18 

25 95 8 

30 95 6 

35 o 

Fonte: STURROCK & STURROCK, 1972 

Verifica-se que enquanto a temperatura de 20°C 

exerce ligeira inibição na taxa de eclosão dos ovos e aumento do 

período embrionãrio, a temperatura de 35°C nao permite a evolu 

ção completa do embrião, embora os autores assinalem sinais de 

início de segmentação dos ovos. 

PERLOWAGORA-SZUMLEWICZ (1958), trabalhando em 

condições de laboratõrio, não encontrou variação ou ritmo esta 

cional na fertilidade dos ovos de B. glab~ata e sugere que a ele 

vada taxa de mortalidade de caramujos recêm-eclodidos parece 
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ENSE (1970) levantam objeções ã util(zação de tais dados, fr1 

sando que ê comum, na natureza, ocorrerem fenômenos que, mod1 

ficando bruscamente as condições ambientais, interrompam ou 

atuem de modo desfavorãvel sobre o ritmo de crescimento dos 

caramujos. 

Em face destes problemas nao se conhece bem a 

duração da vida de planorbideos em condições naturais. Traba 

lhando com populações mantidas em aquãrios, REY (1956) obser 

vou que apenas "1 ,3% de 1075 caramujos acompanhados desde a 

eclosão alcançaram viver 300 d1as''. PERLOWAGORA-SZUMLEWJCZ 

(1958} afirma que uma população de B. 9lab~ata mantida em 

aquãrio apresenta uma curva de mortalidade dividida em três 

fases: uma inicial elevada, seguida por outra de mortalidade 

moderada que se extende atê o oitavo mes de vida para, final 

mente, se estabelecer nova fase em que a maioria dos caramu 

jos morrem. Assim, 16 a 25% dos caramujos alcançariam a matu 

ridade sexual, cerca de 4% atingiriam dois anos e apenas l% 

viveria mais de 30 meses. 

Em relação a sobrevivência de planorbideos nos 

criadouros naturais, embora nosso conhecimento seja escasso, 

deve-se ressaltar o trabalho de JOBIM (1970} que, através de 

pesquisas de campo em Porto Rico, concluiu que a sobrevivên 

cia de exemplares de t: 9lab~ata ê inferior a 200 dias, cerca 

de um terço do periodo mãximo de vida em condições de labora 

tõrio. 

Através de dados coletados em expeirências con 

duzidas em laboratõrio, pode-se calcular o número de gerações 

de planorbideos que se estabelecem no período de um ano. As 

sim, PENIDO, PINTO & DESLANDES (1951) obtiveram sete gerações 

e REY (1956) e PERLOWAGORA-SZUMLEWICZ (1958) seis gerações.E! 
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tes resultados indicam o grande potencial reprodutivo dos Pl! 

norbldeos, porem tais conclusões devem ser encaradas com reser 

vas quando se trata de calcular o numero de gerações nos cria 

douros naturais, onde diversos "fatores do meio modificam a 

sorte de gerações sucessivas, no decurso de um ano" (REY, 1956). 

Inúmeros pesquisadores investigaram a influên 

cia de fatores do meio no crescimento e desenvolvimento de pl! 

norbldeos. A ação da alimentação jã foi analisada neste traba 

lho; o efeito de parasitismo, principalmente por S. man~on~ e 

outros trematõdeos, no crescimento, evol~ção e sobrevivência de 

caramujos serã revisto mais adiante. Resta analisar em mais d! 

talhes, entretanto, o efeito da temperatura e a relação entre 

o volume de ãgua disponível e o desenvolvimento de planorb! 

deos. 

A temperatura Õtima para o crescimento de B. 

glab~a~a estã em torno de 25°C, coincidindo com a temperatura 

ideal para a evolução das desovas (MICHELSON, 1961; FOSTER, 

1964; STURROCK, 1966; BERRIE, 1970). Temperaturas abaixo de 20 

e acima de 35°C inibem o crescimento; ã 30°C MICHELSON (1961) 

encontrou boa taxa de crescimento em B. glab~ata, porem notou 

efeito depressor na oviposição, evidenciando-se, ãs vezes, cas 

tração térmica com alterações patológicas nos orgãos reprodut~ 

res dos caramujos. 

PEREIRA & DESLANDES (1953) constataram a influ 

ência da densidade de população sobre o crescimento e amadure 

cimento sexual de B. glab~ata. Em aquãrios onde era menor a 

densidade de caramujos foi maior o crescimento e mais precoce 

o estabelecimento da maturidade sexual. REY (1956), posterior 

mente, confirmou estes resultados. CHERNIN & MICHELSON (1957) 
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realizaram vãrios experimentos procurando elucidar as relações 

entre superpopulação do criadouro e inibição do crescimento e 

reprodução em B. glab~ata. Concluíram que o efeito depressor e 

mais intenso sobre a fecundidade do que sobre a taxa de cresc! 

menta, ocorrendo nítido decréscimo na quantidade de desovas e 

no numero de ovos contidos em cada desova, quando aumenta a p~ 

pulação de planorbídeos, permanecendo constante o volume de 

ãgua disponivel. A taxa de crescimento também cai, sendo mais 

acentuada a diminuição em populações constituidas de exempl~ 

res de maior diâmetro. CHERNIN & MICHELSON não encontraram ex 

p1icação plausivel para o fenômeno; porem, ao procurarem estu 

dã-lo mais profundamente, obtiveram interessantes resultados, 

expostos a seguir: 

1. Mantendo-se constante o volume de ãgua e aumentando a 

densidade de caramujos, o crescimento e a fecundidade 

são sensivelmente afetados. 

2. Quando, ao contrãrio, se mantem constante o numero de 

caramujos e reduz-se o volume de ãgua, nao se observa 

inibição acentuada sobre o crescimento e a fecundida 

de. 

3. Por outro lado, ajustando-se, em duas populações de 

tamanho diferente, o número de caramujos e o volume 

de ãgua de forma a ser o mesmo o volume disponível 

por caramujo, a população de menor. densidade 

mais rapidamente. 

BRENES & col. (1958) obtiveram dados 

veis aos de CHERNIN & MICHELSON, trabalhando com outra 

de B. glab~ata, pore~ em condições semelhantes. Tais 

cresce 

-compar! 

cepa 

resulta 
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dos sugerem a hipÕtese de que o efeito inibitõrio verificado em 

criadouros de planorbideos submetidos a superpopulação depende, 

principalmente, de fatores ligados ao prõprio caramujo. 

Outros autores como STURROCK & STURROCK (1971a) 

acreditam que a diminuição do "espaço real no qual vivem os ca 

ramujos, definido pelo volume de ãgua disponível e a ãrea de su 

perflcie livre do criadouro" ~ que seria o fator responsãvel P! 

lo efeito verificado na taxa de crescimento e na fecundidade. 

WRIGHT (1960) e BERRIE & VISSER (1963) conside 

ram que a inibição do crescimento de populações de planorbideos 

seja conseqUência da ação de alguma substância liberada pelos 

mesmos que se acumula na ãgua dos criadouros. BERRIE & VISSER 

isolaram um ester orgânico, da ãgua de aquãrios onde se criavam 

caramujos, que se mostrou capaz de inibir o crescimento de ou 

tro lote de planorbideos e que ~ destruido por oxidação. BERRIE 

(1968 e 1970) assinala que mais investigações são necessãrias 

sobre o assunto e ressalta a importância de tais informações, 

para um perfeito entendimento da dinâmica de populações de pl! 

norbldeos e tamb~m para o controle de populações malacolÕgicas. 

3.6 Resistência de planorbideos ã dessecação 

Hã muitos anos descobriu-se que determinados pl! 

norbldeos possuem capacidade de resistir ã dessecação, sobrevi 

vendo por longos períodos fora da ãgua, em condições de anidro 

biose (BARLOW, 1933; BRUMPT, 1941). 

O conhecimento de tal fenômeno tem grande inte 
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resse epidemiológico pois, em ~tas ãreas endêmicas de esqui! 

tos s o mos e , i n c 1 u s i v e no B r a s i~ , e x i s tem c r i a do u r os q u e secam 

temporariamente na época ew·que escasseiam as chuvas. t eviden 

te que neste tipo de habitat a repovoação se di, em grande pa! 

te, por intermédio de caramujos que conseguiram sobreviver ao 

período de seca. 

Nas ultimas duas décadas, vãrios pesquisadores 

estudaram o problema, sob diversos ângulos, esclarecendo mui 

tos aspectos desta característica biolÕgica dos planorbideos. 

MAGALHAES NETO (1953) verificou que ocorre gr! 

dativa diminuição no consumo de oxigênio ã medida que exempl! 

res de B. glab~ata são submetidos ã dessecação. Na mesma época, 

BARBOSA & COELHO (1953) e OLIVIER & col. (1954) notaram que B. 

glab~ata infectada por S. man4on~ resiste menos ã condições de 

anidrobiose do que exemplares livres de infecção. No entanto, 

por vezes, os caramujos infectados, conseguindo 

curam-se espontaneamente. 

sobreviver, 

OLIVIER & BARBOSA (1954) mostraram que caramu 

jos mantidos fora da igua perdem gradativamente peso e que a 

mortalidade e função do grau de umidade do ambiente. Posterior 

mente, BARBOSA & OLIVIER (1958) e BARRETO (1958) descreveram o 

encontro, em caramujos sobrevivendo ã estivação, de fina mem 

brana oc1u1ndo parcial ou totalmente a abertura da concha e 

provavelmente atuando como barreira ã evaporação excessiva. 

BARBOSA & COELHO (1955) retornando ao estudo em 

1aboratõrio das relações hospedeiro·parasita em exemplares de 

B. gtab~ata infectados por S. man4on~ e submetidos ã desseca 

ção, verificaram que quando caramujos,portadores de infecção 

imatura, são colocados fora da igua, os esporocistos do trema 
BIBLIOTECA 

FACULDADE DE SAÚDe PÚBLICA 
....... .-n<>lnAnl= m= sAo PAULO 
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tõdeo param seu desenvolvimento para retomã-lo assim que os C! 

ramujos são recolocados na ãgua. De acordo com estes autores, 

esporocistos primãrios de S. mdn~on~ conseguiriam resistir -a 

anidrobiose, em B. gldb~dtd submetida ã estivação, pelo menos 

durante·9o dias. Em 1958, BARBOSA & BARBOSA encontraram, na 

natureza, no município de Paulista, em Pernambuco, exemplares 

de B. gldb~dtd sujeitos a estivação e albergando infecção ima 

tura por S. mdn~on~. 

OLIVIER (1956) e OLIVIER & BARBOSA (1956) manti 

veram exemplares de B. glab~dtd fora da ãgua, em condições de 

laboratõrio, durante vãrios meses e notaram que os caramujos 

morrem quando a perda de peso atinge a 50% do peso original. 

Por sua vez, MAGALH~ES NETO & ALMEIDA (1956) notaram intensa 

queda no teor de glicogênio nos ~ecidos de B. gldb~dtd submeti 

da ã dessecação e afirmam que a ~orte dos caramujos advêm qua~ 

do o teor de glicogênio se reduz a cerca de 15% do nivel ini 

cial. 

OLIVIER (1956) sugere que caramujos jovens apr~ 

sentam maior resistência ã dessecação, fato confirmado por 

STURROCK (1970). Tais observações têm interesse epidemiolÕgico 

pois, segundo CRIDLAND (1967), são ~aramujos de grupos etãrios 

jovens os responsãveis pelo repovoamento de criadouros 

rãrios, apõs sua reconstituição pelas chuvas. 

temp~ 

Diversos autores verificaram diferenças na re 

sistência ã dessecaçio em uma mesma espécie de planorbideo, in 

dicando que cepas provenientes de criadouros submetidos peri~ 

dicamente a fortes estiagens adaptam-se melhor a sobrevivência 

em condições de anidrobiose (OLIVIER, 1956; BARBOSA & BARBOSA, 

1959; KLOETZEL, 1959). 
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Procurando estudar o mecanismo responsave1 pelo 

maior ou menor grau de resistência ã dessecação apresentado 

por p1anorbideos, varios pesquisadores (PARAENSE, 1957; BARBO 

SA & BARBOSA, 1959; RICHARDS, 1963} acreditam que se trata de 

carater transmitido hereditariamente. RICHARDS (1968), abordan 

do com mais profundidade o problema, conclue que a transmissão 

se processa através de herança multifatorial. 



4. ASPECTOS DA ECOLOGIA DOS PLANORB!DEOS COM IMPORTANCIA NA 

TRANSMISS~O DA ESQUISTOSSOMOSE MANSONI 

4.1 Habitat dos planorbideos 

Os planorbideos sao moluscos que vivem exclusi 

vamente em ãgua doce. 

Os autores que pesquisaram a presença de 

cos planorbideos na natureza, encontraram esses animais 

minados por uma grande gama de coleções de ãgua doce 

1956; HUBENDICK, 1958; WEBBE, 1960; RAHMAN & DIN, 1961; 

DANTZ, 1962; STURROCK, 1973a, 1973b). 

Assim, a presença de planorbideos jã foi 

moluc, 

disse 

(R E v , 

MAGEN 

assi 

nalada em cõrregos, valas de irrigação e de drenagem, brejos e 

alagadiços, poços, lagoas, açudes e represas, etc .. 

Diferentes espécies de planorbideos podem apr~ 

sentar preferência por determinados habitats.MAGENDANTZ (1962) 

assinala, ao estudar a biologia de populações malacolÕgicas no 

Lago Vitõria, na Tanzânia, que enquanto 8~omphata~~a p6e{66e~~ 

pode viver tanto no lago como nos pequenos riachos que drenam 

para o lago, as populações de 8. choanomphata e 8. 6udan{ca 

sio encontradas preferencialmente no lago, porem ocupando es 

tratos diferentes. STURROCK (1973a), trabalhando em Sta. LGcia, 

encontrou exemplares de 8, gtab~ata em quatro tipos de habi 

tats: açudes, alagadiços, riachôs e canais de irrigação. Contu 

do, assinala que os açudes e alagadiços parecem constituir me 

lhor habitat para esta especie de planorbldeos. 
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Mesmo especies que freqUentemente preferem o 

mesmo tipo de criadouro, raramente são encontradas na natureza, 

ocupando o mesmo habitat (BARBOSA & OLIVIER, 1958; BARBOSA. 

1960 e 1973}, provavelmente em virtude do desenvolvimento de 

competição que resulta na eliminação de uma das especies. 

HUBENOICK (1958} afirma que os caramujos de 

igua doce, em virtude de possuirem ampla valência ecológica, 

são menos exigentes em relação ãs características de seu habi 

tat do que animais marinhos e terrestres. Este autor considera 

que esta característica se deva ao fato de que o habitat de 

animais de âgua doce e mais instãvel e, em uma escala geo1Õg1 

ca de tempo, mais efêmero do que o de animais terrestres ou ma 

rinhos. Desta maneira, as coleções de água doce oferecem as e~ 

picies que as habitam períodos relativamente curtos para que 

se processe a evolução biológica, ao contrãrio do que sucede 

com animais terrestres ou marinhos que evoluem através de lon 

ga e ininterrupta seqüência de gerações. Assim, ã medida que 

um habitat de igua doce deixa de existir, a maioria dos indiví 

duos que constituem as populações que o habitam morrem, contu 

do seu genõtipo sobrevive através de indivíduos que, de forma 

passiva, tenham se transferido para outros habitats, cujas con 

d1ções eco1Õgicas podem ser diversas das anteriores. nesta for 

ma, alta valência ecolÕgica e capacidade de dispersão passiva 

são atributos de importância capital para a sobrevivência de 

organismos de ãgua doce. 

Embora os planorbideos possuam grande capac! 

dade de adaptação que lhes permite sobreviver em coleções de 

igua doce, desde pequenos criadouros representados por ãguas 

pluviais empoçadas ati grandes lagos e açudes {REY, 1956), sao 

~uito sensíveis a certas variações da composi~ão física e qu! 
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mica da ãgua. 

MAGALHAES NETO & MORAES (1955) verificaram que 

B. gtab~ata e extremamente sensível ã presença de cloreto de 

sõdio dissolvido na ãgua do criadouro, principalmente tratan 

do-se de exemplares jovens. Assim, os caramujos morriam em 24 

horas quando em contato com solução de cloreto de sÕdio a 1,2%. 

REY (1956) encontrou resultados semelhantes, colocando exempl! 

res de B. gtab~ata em ãgua do mar diluída. 

Com relação a influência do pH, MAGALH~ES NETO 

& BARBOSA (1959), trabalhando em condições de laboratório, en 

contraram resultados que indicam ampla resistincia de planor 

bídeos ãs variações da concentração hidrogeniÕnica da ãgua de 

aquir1os. Utilizando diversos aquãrios com soluções tampon! 

das, estes autores conseguiram manter exempl~res de B. gfab~~ 

ta em uma faixa de pH variivel entre 5 e 9,5. ANDRADE & col . 

(1955) encontraram planorbideos em criadouros naturais cujo 

pH variou de 4,0 a 9,0. 

Vir1os outros pesquisadores se preocuparam em 

estudar a inf1uincia di compos1çio química da igua de criadou 

ros sobre a biologia de planorbídeos (HARRY • ALDRICH, 1958i 

FRANK, 1963; FRAGA DE AZEVEDO & col, 1967). 

HARRY & ALDRICH (1958) afirmam que a concentra 

ção de substâncias sõlidas, dissolvidas na igua dos criadou . 
ros, exerce grande influência sobre exemplares de B. gtab~ata. 

Destacam estes autores, em especial, a ação de íons de cobre 

e zinco que podem, inclusive, atuarem como agentes limitantes 

na dispersão dos caramujos. 

FRANK (1963) procurando estudar a composição id! 

~1 para a igua de criadouros artificiais, observou que concen 
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trações de carbonato de cãlcio torno de 18 - de em ppm na agua 

aquãrios, desde que se mantivesse uma relação i gua 1 a 1 'o pa Y' ,1 

as concentrações de sÕdio e cãlcio, aceleravam a taxa de c r Í' ·, 

cimento e baixavam a morta1idade de exemplares de B. P6e{ ó6r ''' 

HARRISON & col. (1966) verificaram que altcJ'. 

taxas de magnésio, presentes na ãgua dos criadouros, pod~;.·•\1 

atuar como fatores inibitÕrios da oviposição em B. p6e-<-66t .. , , 

explicando a razao da escassez de planorbideos em regiões onde 

as coleções de ãgua doce possuem altas concentrações de 

si o. 

-
magn~ 

BARBOSA (1961) afirma que os planorbideos pref~ 

rem habitats de pouca profundidade, com fraca correnteza. O 

movimento moderado das ãguas, ao promover melhor oxigenação, 

torna-se favorãvel ã vida dos caramujos. Jã a formação de on 

das e prejudicial, assim como as correntezas fortes. JOBIN & 

IPPEN (1964} afirmam que correnteza com velocidade superior a 

33 cm/seg e suficiente para arrastar exemplares de 

ta, não permitindo a colonização de planorbideos. 

4.2 Dinâmica das populações de planorbideos 

B. g.tab!J.~ 

Diversos pesquisadores estud~ram, em condições 

de campo, por periodos iguais ou superiores a um ano, as vari! 

ções e flutuações na densidade populacional de planorbideos 

(PARAENSE & SANTOS, 1953; REY & PESSOA, 1953; CRIDLAND, 1957 e 

1958; ROWAN, 1959; PINOTTI & col: 1960; WEBBE, 1960, 1962 e 

1965; BARBOSA, 1962; AMORIM & PESSOA, 1963a, 1963b; BERRIE, 
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1968 e 1970; JOBIN, 1970; STURROCK & STURROCK, 197la; STURROCK, 

1973a, 1973b). 

WEBBE (1965) afirma que embora ocorram muitas 

diferenças entre as condições a que estão sujeitos os habitats 

de p1anorbideos, nos trabalhos que abordaram a dinâmica de p~ 

pu1ações malacolÕgicas, é possivel relacionar as flutuações ob 

servadas na densidade e taxa de reprodução de caramujos ao cli 

ma da região e particularmente ao regime de chuvas. 

STURROCK (1973b) endossa a opinião de WEBBE ao 

declarar que dentre os fatores climáticos que interferem na di 

nãmica populacional de caramujos, a quantidade de chuvas par! 

ce ser o principal. Segundo STURROCK as variações de temper~ 

tura devidas as estações do ano ou altitude, influenciam a ta 

xa de crescimento da população, porém parecem possuir pequena 

importância, em condições naturais, excepto nos criadouros su~ 

metidos constantemente ã luz solar. Outros fatores como qua~ 

tidade de alimento disponivel, competição com outras espécies 

e predação afetam as populações de caramujos porem, provavel 

mente, sao de importância secundãria, quando comparados ao 

efeito das chuvas. 

Segundo BERRIE (1968, 1970) as chuvas geralme~ 

te representam um estimulo ã reprodução e aumento da densidade 

de populações de caramujos, porém em alguns tipos de habitat, 

durante o período de intensa precipitação pluviométrica, veri 

fica-se diminuição da quantidade de caramujos em virtude do au 

mento da correnteza e ocorrência de inundações. Hipõtese seme 

lhante ji fora levantada por diversos autores (ROWAN, 1959; PI 

NOTTI I col, 1960; WEBBE, 1960}. 

BARBOSA (1962}, ao analisar a influência das 



chuvas na dinâmica de populações de planorbldeos no Nordeste 

brasileiro, região onde são bem delimitadas duas estações no 

ano - uma seca e outra chuvosa - afirma que no inicio da esta 

çao Ümida, a população de caramujos que era pequena, começa a 

aumentar, atingindo sua densidade mãxima ao fim da estação das 

chuvas. Com o inicio da estação seca, aumenta muito a mortali 

dade dos caramujos em virtude da dessecação ripida a que sao 

submetidos ou por se tornarem presas fãceis para predadores, 

apõs a baixa do nível das ãguas. Torna-se então mínima a densi 

dade populacional. Com a chegada de um novo perfodo de chuvas, 

a população começa novamente a aumentar, iniciando novo ciclo 

de crescimento. BARBOSA afirma que estas flutuações se verifi 

cam, na forma acima descrita, nos criadouros em que o volume de 

- -agua diminui acentuadamente durante a epoca seca; nos criadou 

ros permanentes, onde o nível da igua varia pouco durante to 

do o ano, as flutuações na densidade populacional de planorb! 

deos são menos intensas, porêm também existem. provavelmente 

em virtude de competição entre os habitantes dos criadouros. 

Tais trabalhos, proporcionando melhor compree~ 

são das variações e influincias cíclicas a que estão submet1 

das as populações malacolÕgicas, têm grande importância para 

uma abordagem mais racional da epidemiologia da esquistossom~ 

se mansoni, fornecendo dados preciosos para a avaliação da in 

tensidade e incidência da transmissão da helmintose em zonas 

endêmicas e permitindo planejar, com maior eficicia, o combate 

i endemia. 
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4.3 Infecção de p1anorbideos ~ Schi~to~om~ man~oni 

4.3.1 Penetração de miracidios de S. man~on~ em 

p1anorbideos 

Nas ~1timas d~cadas, a maior parte dos autores 

que estudaram o problema do encontro entre miracidios de S. 

man~on~ com seus hospedeiros invertebrados e o processo de P! 

netração do~ miracidios nos tecidos dos caramujos, se divide, 

de modo geral, em dois grupos que defendem posições relativa 

mente antagônicas. 

Um grupo de autores acredita que p1anorbideos 

exerçam, provavelmente atrav~s de eliminação de substâncias 

ativas, uma atração sobre os miracidios de S. man~on~. faci1i 

tando o encontro necessãrio para a continuidade do ciclo bio 

1Õgico do trematÕdeo (BRUMPT, 1940; KLOETZEL, 1958, 1960; 

WRIGHT, 1959, 1966; ETGES & OECKER, 1963; MAC INNIS, 1965; 

CHERNIN, 1970). Estes pesquisadores não conseguiram, na reali 

dade, demonstrar que o processo de atração dos miracidios -e 

de natureza especifica; entretanto, CHERNIN {1970) concluiu 

que 8. gtab~ata emite substância termoestãvel, de natureza 

quimica relativamente simples, que atrai os miracidios para 

a proximidade dos caramujos. 

Outro grupo de autores (ABOEL·MALEK, 1950; BAR 

BOSA, 1959; SUODS, 1960; BARBOSA & CARNEIRO, 1965) defende, por 

outro lado, a hipõtese de que não existe atração i longa dis 

tância exercida por planorbideos sobre miracidios de S. man~o 
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n~ e que o encontro entre estes se processaria em virtude da 

movimentação ao acaso dos miracidios. BARBOSA (1959) e BARBOSA 

& CARNEIRO (1965) reforçam esta hipõtese ao demonstrarem que 

miracidios de S. man~on~ penetram indiferentemente em plano! 

bideos suscetíveis ã infecção e em outros caramujos totalmente 

resistentes como Pomacea dol~o~de~ e Phy~a ~~val~~. alem de 

girinos de Phylomedu~a sp .. Alegam estes autores que se exis 

tir algum tropismo que dirija o processo de encontro e penetr! 

çao de miracidios em seus hospedeiros intermediãrios. este -e 

completamente inespecifico, não servindo de carater adaptativo 

para assegurar a continuidade do ciclo biolÕgico de S. man~on~ 

na natureza. 

WRIGHT (1959, 1966), embora admita a atração de 

miracfdios por intermédio ~e muco secretado por 8. glab~ata, 

afirma que o comportamento adotado pelos miracidios e tal que 

facilita o encontro com o micro-habitat de seu hospedeiro in 

termediãrio, logo apõs a eclosão do ovo de S. man~on~. Assim, 

os planorbideos geralmente se encontram nas camadas superiores 

do criadouro em que vivem e os miracidios apresentam geotropis 

mo negativo e fototropismo positivo. acumulando-se. no ecossi! 

tema a que ambos pertencem, no mesmo extrato ocupado por seus 

hospedeiros intermediãrios. 

Em relação aos estímulos que atuam sobre a pene . -
tração dos miracidios em seus hosp,deiros. pouco se sabe. Con 

tudo, autores como BARBOSA & CARNEIRO (1965), W~IGHT (1966) e 

UPATHAM & STURROCK (1973) acreditam que tais estímulos. se 

existirem, são certamente inespecificos em virtude da grande va 

riedade de animais aquãticos em que jã se observou a penetr! 

ção. 
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BERRIE (1970) faz um relato das condições que 

influenciam a taxa de penetração (infecção) de planorbideos 

por S. man~oni, destacando como principais fatores: a idade 

dos miracidios e caramujos, o número disponível de miracidios 

por caramujo, a dispersão dos caramujos e miracidios, a dura 

çao do período de contato entre miracidio e caramujo, a turb~ 

lência e o fluxo da ãgua do criadouro. DE WITT {1955) e PURNELL 

{1966) afirmam que a facilidade com que miracidios de S. man~o 

ni penetram nos tecidos moles de planorbideos aumenta com a 

temperatura, em virtude da ativação dos movimentos dos miraci 

dios, ate um ponto de tolerância maxima acima do qual os cara 

mujos morrem. 

4.3.2 Reação dos planorbideos ã infecção~ miraci

dios de S. man~oni 

De acordo com WRIGHT (1966) o estãgio realmente 

especifico na infecção do hospedeiro intermediirio por . . m1rac1 

dios e o período imediato que se segue apõs a penetração das 

larvas de S. man~on~ no caramujo. Se o hospedeiro em que os mi 

racidios penetram não e suscetivel ã infecção. desenvolve-se 
\ 

rapidamente uma reação em torno do parasita que e delimitado 

e subsequentemente destruido por amebõcitos. 

PAN (1963, 1965) estudando a evolução de S. man 

~oni em B. gtabAata, em condições experimentais, conclue que: 

1. apenas pequena parcela dos miracid1os que penetram no 

caramujo se transforma em esporocistos primários, lo 

calizando•se preferentemente na região do pe do cara 
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mujo. 

2. os esporocistos secundãrios, formados a partir dos 

primãrios, migram atravessando o tecido conjuntivo 

frouxo ate atingirem o hepatopâncreas onde, localizan 

do-se no conjuntivo interlobular, a maior parte ama 

durece e produz cercãrias. 

3. ao abandonarem os esporocistos secundãrios as -cerca 

rias migram ate a região da cabeça e pe do 

através da hemolinfa. 

FRAGA DE AZEVEDO & PEQUITO (1964} 

molusco, 

comunicaram 

achados semelhantes aos de PAN, ao estudar a evolução de S. 

ma.n~on.t em B. gta.bJta.ta.. Para estes autores, a localização 

preferencial dos esporocistos secundãrios no hepatopâncreas e 

ovotestis, na totalidade dos caramujos estudados, 45 dias apõs 

o estabelecimento da infecção, se deve a tropismo de natureza 

qulmica, cujo mecanismo, entretanto, não conseguiram explicar. 

Analisando as alterações patológicas produzidas 

pelas fases larvais de S. ma.n~on.t em B. gta.bJta.ta., PAN (1963, 

1965} e FRAGA DE AZEVEDO & PEQUITO (1964) concluem que, mesmo 

quando se estabelece a infecção em virtude do caramujo ser su~ 

cetivel ao trematÕdeo, ocorrem reações focais e generalizadas 

nos tecidos do caramujo, cuja finalidade e circunscrever o pr~ 

cesso. Segundo PAN as cercãrias mortas e aprisionadas no conec 
. 

tivo vascular são as responsãveis pelas alterações de maior 

gravidade que ocorrem nos caramujos, uma vez que provocam a 

produção de intensa reação proliferativa que, de modo geral, 

aparece 10 a 15 dias apõs o inicio da eliminação das cercãrias 

pelo caramujo infectado. 
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STURROCK & STURROCK (1970) ao ~studar, em labo 

ratõrio, as relações que se estabelecem entre B. gtab~ata e as 

fases larvais de S. man~oni sugerem que esporocistos nos teci 

dos do caramujo podem interferir no desenvolvimento do trema 

tõdeo. Desta forma, explicam o fato de exemplares de B. gtab~! 

ta expostos a infecção por quatro miracidios de S. man~oni 

produzirem quantidade semelhante de cercãrias a de outro lote 

de caramujos expostos a apenas um miracid1o, enquanto moluscos 

infectados çom oito miracidios eliminaram maior numero de cer 

cãrias, sem contudo obedecerem ã proporção esperada em virtude 

da quantidade de miracidios infectantes. 

Diversos autores estudaram os efeitos sobre p1! 

norbideos da infecção por S. man~oni, preocupando-se com as 

alterações no crescimento, fecundidade, evolução e mortalidade 

dos caramujos (OLIVIER & col, 1954; COELHO, 1954; ETGES, 1963; 

PAN, 1963 e 1965; FRAGA DE AZEVEDO & PEQUITO, 1964; PERLOWAGQ 

RA-SZUMLEWICZ, 1968; STURROCK & STURROCK, 1970 e 1971b). E pon ... 

to pacifico que a infecção por S. man~on~ atua desfavoravelme! 

te sobre os caramujos, diminuindo sua expectativa de vida, re 

duzindo drasticamente a oviposiçio e influindo em sua evolução. 

Contudo, por vezes, observa-se cura espontânea em exemplares 

infectados (OLIVIER & col, 1954; COELHO, 1954) com recuperação 

do ritmo normal da oviposiçio. 

STURROCK & STURROCK (1970 e 197lb) notaram que 

exemplares de B. gtab~ata infectados por S. man~oni, alim de 

possuirem seu ritmo de crescimento modificado, apresentavamdi! 

torsão evidente na abertura da concha. Caramujos sem infecção 

apresentam a abertura da concha defletida ventralmente e, -as 

vezes, com leve deflexão dorsal. Nos caramujos infectados, no 
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final do periodo pre•patente, surge significativo aumento da 

deflexão dorsal na abertura da concha, aparentemente associado 

ã liberação de cercãrias pelo caramujo. A deflexão dorsal au 

menta progressivamente durante o curso da infecção, tornando 

possivel estimar, em caramujos capturados em ambiente natural, 

a epoca em que começou a produção de cercãrias. 

ETGES (1963) relatou diminuição da quimio·se~ 

sibilidade em exemplares de 8. gtab~ata infectados por S. man 

~oni, sem contudo desaparecer totalmente a resposta dos caram~ 

jos a estimulas quimicos. Entretanto, através do estudo das 

respostas progressivas medias de grupos de caramujos, concluiu 

que a habilidade de exemplares infectados para se orientarem 

em direção a uma fonte de estímulos químicos, não difere esta 

tisticamente da apresentada por caramujos não parasitados. 

A infecção por S. man~oni provoca, ao lado dos 

efeitos jã estudados, alterações na fisiologia e bioquímica de 

planorbideos (CHENG & SNYOER, 1962; CHENG, 1963; CHERNIN, 1964; 

LEWERT & PARA, 1966; GILBERTSON & ETGES, 1967b; BECKER, 1968; 

LEE & CHENG, 1970, 1971 e 197,2; CHENG & LEE, 1971; COLES, 1971 }. 

No principio da década de 60, CHENG & SNYOER 

(1962) e CHENG (1963} evidenciaram que a infecção de moluscos 

por larvas de trematõdeos diminui consideravelmente o nível de 

carboidratos nos tecidos do hospedeiro. CHERNIN (1964), ao ei 

tudar a manutenção "in vitro" de larvas de~. man~oni em teci 

dos de 8. gtab~ata, somente conseguiu obter cercãrias a partir 

de tecidos de caramujos infectados, quando acrescentou glic~ 

se ao meio de cultura, demonstrando assim a importância de açQ 

cares no desenvolvimento larvãrio de S. mdnhoni. LEWERT & PARA 

(1966) comprovaram a metabolização de carboidratos do hospede1 
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ro pelo parasita, ao mostrar que parte da glicose marcada com 
14c e armazenada no hepatopâncreas de B. giab~ata se incorpor~ 

va ao organismo de cercãrias, ligada a constituintes de nature 

za química diversa dos hidratos de carbono. Dois anos mais tar 

de, BECKER (1968) confirmou estes resultados ao demonstrar que 

esporocistos de S. man~oni, mantidos "in vitro", conseguem re 

tirar e utilizar glicose do meio em que se encontram. CHENG & 

LEE (1971), estudando melhor a utilização de hidratos de carbo 

no por larvas de S. man~oni, concluem que exemplares de B. gi~ 

b~ata, que albergam esporocistos do trematõdeo, revelam sign! 

ficativa diminuição do nível de glicose na hemolinfa, a partir 

da terceira semana de infecção. 

Recentemente, WIUM-ANDERSEN & SIMONSEN (1974), 

atrav;s de anãlise eletrofo~;tica, evidenciaram que no hepat! 

-pancreas de B. aiexand~ina existe uma fosfoglicoseisomerase. 

Contudo, quando infectada com esporocistos secundãrios de S. 

man~oni, esta espécie de planorbfdeo apresenta uma fosfoglic! 

seisomerase adicional, idêntica a encontrada em exemplares 

adultos do trematõdeo, que seria secretada pelas fases larvais 

de S. man~on~, com a finalidade de transformar o glicogênio em 

molêculas menores e permitir sua absorção pelo parasita. 

Além de alteração na taxa de hidratos de carbo 

no, o parasitismo por S. ma.n~on.l altera a concentração de pr! 

tefnas e hemoglobina na hemolinfa de planõrbfdeos. TARGET 

(1962b), DUSANIC & LEWERT (1963) e GILBERTSON & ETGES (1967b) 

notaram significativo decrêscimo na concentração total de pr! 

tefnas na hemolinfa de B. gia.b~a.ta infectada por S. ma.n~on.l.LEE 

& CHENG (1970, 1971 e 1972) e COLES (1971) encontraram nivel 

atê três vezes inferior na taxa de hemoglobina em caramujos P~ 
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rasitados, quando comparados com lotes nao infectados. Julgam 

estes autores que a queda do nível de hemoglobina seja respo~ 

sãvel pelo aumento da freqOência cardíaca e do consumo de oxi 

gênio pelos caramujos parasitados. COLES sugere que a redução 

na quantidade de hemoglobina da hemolinfa seja o reflexo da de 

pleção nas reservas de ferro do caramujo, para síntese de ci 

tocromos nas cercãrias ou conseqOência de lesões degenerativas 

no hepatopâncreas, orgão armazenador de ferro. 

Outro aspecto interessante das relações 

deiro-parasita que se estabelecem entre planorbideos e 

hosp~ 

fases 

larvais de S. man~on~ i o estudo do desenvolvimento de imunida 

de em caramujos, conseqUente a infecções por trematõdeos. No 

momento, analisar-se-ã apenas o efeito da infecção por S. man 

6on~, abordando-se mais adiante a açao sobre planorbideos da 

infecção privia por outros trematõdeos. 

Existem muitas especulações sobre o desenvolvi 

menta de imunidade em caramujos em virtude de infecções por 

trematõdeos. O trabalho pioneiro de WINFIELD (1932) chamou a 

atenção dos pesquisadores sobre o assunto. BARBOSA & 

(1956), trabalhando experimentalmente com B. glab~ata, 

COELHO 

foram 

incapazes de demonstrar proteção completa contra reinfecções 

em caramujos que apresentaram cura espontânea de infecção 

via por S. man4oni; contudo, os caramujos sub~etidos -a rein 

fecção apresentaram reações teciduais, por acumulo de amebÕci 

tos em torno dos miracidios, mais intensas do que as verifica 

das em grupo controle não infectado previamente. 

BENEX & LAMY, em 1959, descobriram que extratos 

de tecidos de Plano~bi4 co~neu~ são capazes de imobilizar mira 
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cidios de S. man~on~, impedindo a infecção dos caramujos e su 

gerem que caramujos refratários ã infecção provavelmente liber 

tem substâncias semelhantes. Em 1961, TRIPP, injetando substân 

cias estranhas sob o manto de B. g!ab~ata, verificou que os 

caramujos apresentavam aumento da atividade fagocitãria, com 

afluxo de amebÕcitos circunscrevendo a partícula estranha. MI 

CHELSON (1963 e 1964), retomando a mesma linha de trabalho ado 

tada por BARBOSA & COELHO e BENEX & LAMY, demonstrou a prese~ 

ça, em extratos de B. glab~ata infectada com S. man~on~, de 

substância capaz de imobilizar miracidios do trematõdeo. Veri 

ficou, também, que esta substância que e termoestãvel' resiste 

a períodos curtos de congelação e pode ser estocada a S°C, sem 

perda de atividade. MICHELSON conseguiu, por outro lado, deter 

minar a especificidade desta substância, pois inoculando diver 

sos tipos de compostos estranhos e agentes biolÕgicos em ex em 

plares de B. glab4ata, somente obteve imobilização de . .. m1rac1 

di os com extratos de caramujos inoculados com Vau.bayl.ia potE_ 

maca, um nematÕide parasita de planorbideos, e com ovos de s. 

man~on~. Em ambos os casos, a percentagem de imobilização foi 

inferior -a obtida quando se utilizou extratos provenientes de 

caramujos parasitados por fases larvais de S. man~on.i. 

4.3.3 Suscetibilidade de planorbideos ã infecção por 

A suscetibilidade de caramujos ã infecção por 

S. man~on~ e uma questão complexa, não dependendo apenas de ca 

racteristicas do caramujo. WRIGHT (1966) afirma que a susceti 

bilidade ã infecção somente pode ser definida em relação ã ce 
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pa do parasita em questão e seu estudo deve ser abordado em 

termos de compatibilidade entre populações de caramujos e par! 

sitas. Portanto, alem de existirem diferenças na suscetibili 

dade entre S. rnan~on~ e as diversas espécies de planorbideos 

que na natureza servem de hospedeiro intermediãrio ao trematõ 

deo, e possivel existirem, na mesma espécie, cepas de caramu 

jos altamente suscetiveis a certas cepas do parasita, moderada 

mente suscetiveis a outras e totalmente resistentes a outras 

cepas do parasita. 

De acordo com WRIGHT a avaliação do grau de co~ 

patibilidade entre caramujo e trematÕdeo e difícil' devendo-se 

considerar não apenas a percentagem de exemplares expostos a 

infecção que chegam a produzir cercãrias, mas também o 

que sobrevive ao periodo de incubação, a quantidade de 

-numero 

-cerca 

rias eliminadas e a duração do período de incubação e de elimi 

nação de cercãrias. 

NEWTON (1953 e 1954) e SUDDS (1960) notaram que 

a suscetibilidade de B. gtab~ata ã infecção por S. rnan4on~ e 

controlada geneticamente. RICHARDS (1973), ao estudar este fe 

nõmeno, encontrou quatro tipos diferentes de comportamento: 

1. determinadas cepas do caramujo mostravam-se susceti 

veis quando jovens e também apõs se tornarem adultos. 

2. certas cepas eram refratãrias ã infecção em qualquer 

fase de seu desenvolvimento. 

3. outras cepas apresentavam-se suscetíveis enquanto j~ 

vens e refratãrias ã infecção apõs adquirirem maturi 

dade sexual. 

4. finalmente, houve cepas de 8. gtab~ata suscetíveis no 
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estãdio juvenil e com suscetibilidade variãvel, com 

freqOência imposs1vel de determinar, ao se transfcrm! 

rem em adultos. Neste caso, o desenvolvimento do par~ 

sita mostrou-se retardado. 

Cruzando as diversas cepas entre si, RICHARDS, 

conseguiu demonstrar que a resistência i infecção por S. man6~ 

H~ em exemplares de B. giabJtata adultos que, quando jovens mos 

travam-se suscet1veis ao trematÕdeo, e determinada por um uni 

co gen dominante que segue o tipo de herança mendeliana. Por 

outro lado, o mesmo autor (RICHARDS, 1970) jã determinara, an 

teriormente, que em exemplares jovens de 8. glabJtata a susce 

tibilidade ao S. man6on~ depende de um complexo de fatores g~ 

nêticos. 

Comentando a suscetibilidade apresentada por 23 

cepas diferentes de B. glabJtata ã infecção por uma mesma cepa 

de S. man~on~, PARAENSE & CORRtA (1963a) assinalam que entre 

os planorb1deos brasileiros podem ocorrer variações intra-es 

peclficas que dependem da freqOência relativa dos genõtipos r! 

sistentes e suscetlveis em cada cepa. Por outro lado, estes 

mesmos autores (PARAENSE & CORRtA, 1963b) reconhecem que a sus 

cetibilidade entre planorbldeos e S. man~on~ não depende ap~ 

nas de fatores ligados aos caramujos, interferindo, em determi 

n a da s o c a s i õ e s , a 1 ê m d a s v a r i a ç õ e s d e c a r a te r g.e n ê t i c o j ã r e f! 

ridas, a presença ou ausência de adaptação f~siolÕgica entre 

as cepas de molusco e trematõdeo. HipÕtese semelhante é levan 

tada por MAGALHAES & DIAS (1973) e confirmada por CHIEFFI(l975). 

Entre os planorbldeos do gênero B~ornphalaJt~a 

existentes no Brasil, apenas três espécies jã foram encontradas 

naturalmente infectadas por S. rnan~on~ 1 B. glabJtata, B. ~btam-i..ne.a 
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e B.tenagophila. Em condições experimentais, outras duas esp! 

cies conseguiram ser infectadas: B. amazoniea e B. pe~eg~ina 

(BARBOSA, 1960; CORRtA & PARAENSE, 1971; PARAENSE & CORRtA, 

1 9 7 3 ) . 

Das três espécies com maior importância epid~ 

mio15gica, a B. glab~ata, e certamente a que se comporta como 

hospedeiro intermediirio mais adequado para S. man4oni, em vir 

tude de sua maior suscetibilidade e melhor adaptação ã infec 

ção (BARBOSA & COELHO, 1954; BARBOSA & col, 1954; COELHO & BAR 

BOSA, 1956; REY, 1956; BARBOSA, 1960; PARAENSE & CORRtA, 1963a; 

STURROCK & STURROCK, 1970). 

BARBOSA (1961) assinala, entretanto, que B. ~t'ta 

m~nea, em determinadas regiões do nordeste brasileiro, ~corre 

cem exclusividade e, embora apresente menor suscetibilidade a 

infecção por S. man4oni do que B. gtab~ata, consegue manter em 

niveis altos a endemia esquistossom5tica. O mesmo pode ser 

afirmado com relação a B. tenagophita que, ocorrendo como uni 

ca espécie de planorbideo em certas regiões dos Estados de São 

Paulo e Rio de Janeiro, e responsivel por importantes focos da 

endemia (RAMOS & col, 1961, 1967 e 1969). 

B. tenagcphila apresenta, entretanto, comport! 

mento interessante face ã infecção por S. rnan4on~, conforme a 

cepa considerada. Se as cepas existentes nos Estados de São 

Paulo e Rio de Janeiro são suscetiveis ã infecção pelas cepas 

locais de S. rnan4oni e, com menor intensidade, a outras cepas 

do parasita, as originãrias do Estado do Paranã são, na nature 

za e em condições experimentais, resistentes ã infecção, mesmo 

quando se aumenta consideravelmente a quantidade de miracidios 

a que cada caramujo e exposto (CHIEFFI, 1974c e 1975). No en 



-54-

tanto, como a esquistossomose mansoni parece ter sido introdu 

zida no Estado do Paranã mais recentemente do que em São Paulo 

e Rio de Janeiro (AMARAL, 1957), não se pode desprezar a hip~ 

tese de que ainda venha a se processar adaptação adequada en 

tre B. te.nagoph<.ta local e a cepa de S. ma.n.6on..i. que, na região, 

tem em B. giab~ata seu hospedeiro intermediário. 

4.4 Infecção de planorbideos ~outros trematõdeos 

Nos ultimas anos, aumentou consideravelmente a 

importância do estudo das relações hospedeiro-parasita entre 

planorbideos e trematõdeos das familias St~..i.ge..i.da.e, Ca.thaPma 

.6iida.e, Echino4tomidae e Pa~a.mph..i..6tom..i.da.e. 

O interesse neste tipo de pesquisa já fora 

despertado pela observação de WINFIELD (1932) que descrevera a 

existência de antagonismo entre fases diferentes do ciclo evo 

lutivo de Cotylu~u' 6labell..i.6o~m..i..6 - um trematõdeo da familia 

St~igeidae - no interior do mesmo caramujo. No ciclo biológico 

deste helminto, apõs a eliminação de cercãrias pelos caramujos 

infectados, estas penetram novamente no hospedeiro intermediá 

rio, onde permanecem encistados. WINFIELD notou que caramujos 

infectados com esporocistos de C. 6labell..i.6o~m..i.4 mostravam-se 

parcialmente resitentes ã penetração e encistamento das cercá

rias. 

Em 1961, CHOWANIEC estudou o processo de resis

t ê n c i a c o m p a r á v e 1 , em c a r a m u j os a 1 b e r g a n do f a s e s 1 a r v a i s d e F a.! 

c..i.ola hepa.t..i.ca que somente em pequena percentagem conseguiam 



ser reinfectados com o mesmo parasita. Como jã foi visto, BAR 

BOSA & COELHO (1956) conseguiram superinfectar exemplares de 

8. glab~ata com S. man~on~, porem observaram aumento da ta)~ 

de mortalidade nas miracidios responsáveis pela segunda inva 

sao, o que sugere algum tipo de antagonismo entre as fases lar 

vais do he1mfnto. 

LIE & co1. (1965) e LIE (1966) descreveram anta 

gonismo entre redias e esporocistos de diversas espécies de 

trematõdeos desenvolvendo-se no interior do mesmo hospedeiro i~ 

termediãrio. O prÕprio LIE (1967) e LIE & Cal. (1968), estuda~ 

do melhor a interaçio entre as fases larvais de trematSdeos d1 

ferentes no mesmo caramujo, descreveram a existência de dois 

tipos de antagonismo: 

1. antagonismo direto, exercido por rêdias da espécie do 

minante de trematõdeo que atuam como predadores de ré 

dias, esporocistos e, mais raramente, cercãrias de ou 

tras espécies de trematõdeos. Rêdias de echinostomi 

deos, por exemplo, freqUentemente agem como predad~ 

res sobre larvas de outros trematõdeos, se estes esti 

verem acessiveis no interior do mesmo caramujo. 

2. antagonismo indireto, exercido por rêdias ou espor~ 

cistos. O mecanismo deste tipo de antagonismo é desce 

nhecido, porem deve envolver competição por nutr1en 

tes, produçio de substâncias inibid~ras ou resposta~ 

de carater celular e/ou humoral por intermédio do ho~ 

pedeiro. Com freqUência se desenvolve entre duas esp~ 

cies que infectem simultaneamente o mesmo caramujo. 

Ambas as espécies de antagonismo sao encontra 

das, em diferentes combinações de trematõdeos parasitando o 
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mesmo caramujo, variando porim o grau de efici~ncia. Muitas ~! 

zes, contudo, a exist~ncia de antagonismo indireto 

da pela presença de intenso antagonismo direto. 

-e mascara 

LIE & col. (1968) mostraram também que quando se 

estabelece, em planorbideos, infecção dupla por espicie de tr~ 

mat~deo cuj~s cerc~rias se desenvolvem a partir de esporeei! 

tos - caso do S. m~n~oni- e outra espécie que produz rédias 

- por exemplo P~~ypho4tomum 4eg~egatum- esta espécie, geral 

mente, serã dominante sobre a primeira. Entretanto, a seqUê~ 

cia das infecções e o intervalo entre elas decidirã a sorte da 

infecção dupla. Se os esporocistos primãrios de S. man6cni,ai~ 

da imaturos, são atacados por rédias de P. 6eg~egatum, prese~ 

tes no mesmo caramujo, não haverã produção de esporocistos se 

cundãrios, não prosseguindo a infecção pelo primeiro trematõ 

deo. Porém, se o ataque das rédias de P. ~eg~egatum se produz 

quando os esporocistos de S. man~oni estão maduros, muitos es 

porocistos secundirios poderão escapar e completar seu desen 

v o 1 v i me n to • P o r ou t r o 1 a d o , s e o s c a r a m u j os j ã e s t ã o e 1 i m i n ardo 

cercãrias de S. man4oni quando se produz a exposição aos mira 

cidios de P. 4eg~egatum, geralmente ocorre considerãvel dimi 

nuição na quantidade de cercãrias eliminadas, esgotando-se a 

infecção pelo primeiro parasita (LIE, 1967}. 

Recentemente BASCH & col. (1970} notaram proce~ 

so semelhante de antagonismo entre Ribei~oia·ma~ini- trematõ 

deo da familia Cathaema4iid~e - que produz rédias em determin! 

da fase de seu ciclo intramolusco e esporocisto de S. man6oni. 

Baseados nas observações acima comentadas LIE & 

col. (1968) sugerem que, em determinadas circunstâncias e sob 

rigoroso controle, poder-se-ia utilizar a interação antagônica 

entre fases larvais de S. mdn~oni e outros tremat6deos, como 
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método biolõgico de combate ã esquistossomose. 

4.5 Competidores bio1Õgicos e predadores dos planorbideos 

Existem na literatura numerosas referências a 

espécies animais que podem atuar como competidores ou predad~ 

res de moluscos planorbideos. 

' 
CHERNIN & co1. (1956) descreveram a açao comp~ 

titiva exercida pelo caramujo Ma~~4a co~nua~~et~4 sobre popula. 

ções de planorbideos e, no mesmo ano, OLIVER-GONZALEZ & 'ol. 

(1956) relataram resultados promissores no controle de esqui~ 

tossomose, utilizando exemplares de Ma~~4a co~nua~~eti4 em ex 

periências de campo. JOBIN (1970) afirma que M. co~nua~ieti~ 

possui taxa de sobrevivência mais elevada que a de planorbi-

deos e coloniza em habitats semelhantes aos dos hospedeiros i~ 

termediirios de S. man~on~i por outro lado, exerce sobre estes 

inter.sa competição por alimento e eventualmente atua como pr! 

dador sobre desovas e exempl&res jovens de planorbideos. Com 

base nestes fatos, JOBIN & col. (1973), repetindo o trabalho 

pioneiro de OLIVER-GONZALEZ & Co1, obtêm relativo sucesso no 

controle de populações de planorbide~s. em criadouros naturais 

de Porto Rico. 

PAULINIY & PAULINI (1971) estudaram a interação 

entre exemplares de B. glab~ata e Pomac.ea sp. (ampularideomu_i 

to comum em nossas coleções de ãgua doce) e concluiram que Po 

mac.ea sp. atua como predador de exemplares recem-eclod1dos do 

planorbldeo, alêm de eventualmente ingerir desovas ao se ali 
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mentar dos vegetais onde comumente B. gtab~ata ovipõe. ANDRADE 

(1971) confirma a opinião de PAULINIY & PAULINI e descreve, ao 

mesmo tempo, a ação predatória de um protozoãrio - Cotep~ h~~ 

tu~ - e de um crustãceo do gênero Cyp~etta sobre exemplares j~ 

vens de planorbideos. Em 1972, SOHN & KORNICKER apontam outro 

crustãceo, pertencente ao gênero O~t~acoda, como agente pred! 

dor de B. g!abnata. 

Com relação a insetos, MARIA & Col. (1967) des 

creveram a ação predatória de larvas aquãticas de um coleópt! 

ro, Luc~ota cnuc~ata sobre exemplares recem-ecloaidos de B. 

gtab~ata, causando-lhes alta taxa de mortalidade. MORETTI, 

CHIEFFI & GOMES (1973) notaram, por sua vez, em tanques de cri 

ação de caramujos, a ação predatória de um tenebrionideo do 

gênero Tenebn~o que, penetrando através da abertura da concha 

de exemplares de B. gtab~ata, causava a morte de caramujos j~ 

vens e adultos. 

No tocante ao papel de peixes como competidores 

e agentes predadores de caramujos, existem na literatura regi~ 

tros de vãrias espécies, tanto em condições de laboratório co 

mo naturais. Em 1969, ANDRADE & ANTUNES relataram o resultado 

de experimentos conduzidos em laboratório, utilizando T~tap~a 

metanopteu~a e conseguindo resultados satisfatórios na redução 

de uma população de B. gtab~ata. GOUVtA & MOTTA (1971) e MOTTA 

& GOUVEA (1971) descreveram a capacidade malacõfaga de outros 

peixes: Mac~opodu~ ope~cula~~4 e A4t~onotu4 ocettatu4 ocetta 

tuh. Este Ültimo, oriundo das bacias dos rios Amazonas e Para 

guai, adaptou-se bem ao nordeste brasileiro e utilizado em ex 

periência: piloto, em lagoaJ do Estado da Bahia, reduziu a nüme 

ro insignificante a população de B. glab~ata, anteriormenteele 

vada neste criadouro. 
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HOPKINS (1973) relatou a atividade predatõria, 

sobre caramujos, de outro vertebrado aquãtico, a tartaruga Ma 

layemy6 6ubt~ijuga que, em condições naturais, se alimenta qu! 

se que exclusivamente de moluscos. 

t interessante ressaltar ainda a atividade par! 

sitãria de oligoquetas do g~nero Chaetoga~te~, que alim de atu 

arem· como barreira biolÕgica, dificultando a penetraçio de mi 

racidios em planorbideos, parecem encurtar a vida midia dos ca 

ramujos (ANDRADE & CAMPOS, 1969). 



5. CONCLUSOES 

1. Os hospedeiros intermediãrios do S. man~on~ sao molus 

cos pertencentes ã família Ptano~b~dae, sub-família 

Piano~binae e, em virtude de resolução da Comissão In 

ternacional de Nomenclatura ZoolÕgica, estão agrup! 

dos, desde 1965, no gênero B~omphaia~~a (PRESTON, 

1910). No Brasil este gênero estã representado por 

oito espécies, três das quais têm importância como 

hospedeiros intermediãrios de S. man~on~: B.gtab~ata, 

B. tenagoph~la e B. ~t~am~nea. Outras duas espécies: 

B. pe~eg~~na e B. amazon~ca, podem ser consideradas 

hospedeiros potenciais do trematõdeo, em virtude de 

se infectarem em condições de laboratõrio. 

A sistemãtica de planorbídeos, contudo, não é assunto 

totalmente resolvido. t possível que estudos sobre a 

bioquímica e genética dos caramujos venham a introdu

zir modificações na classificação atualmente aceita. 

2. A maioria dos autores considera que as espécies do ge 

nero B~omphala~~a, existentes atualmente nos continen 

tes americano e africano, descendem de ancestral co 

mum, tendo evoluído de forma paralela, apõs a separ! 

ção dos continentes. 

3. Os planorbÍdeos apresentam-se em seus criadouros nat~ 

rais em constante movimento, geralmente acompanhando o 

sentido de fluxo da correnteza. Entretanto, alguns a~ 

tores conseguiram encontrar exemplares de 8. gtab~a 
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ta migrando em sentido contra a corrente. São ·encontra 

dos geralmente em ãguas rasas, raramente excedendo a 

dois metros de profundidade. 

4. Em seu habitat natural os planorbideos se alimentam de 

residuos vegetais mortos, algas unicelulares e prot~ 

zoãrios de vida livre. Em condições experimentais, di 

versos autores concluiram que dietas com elevado teor 

de proteínas aumentam as taxas de cresci•ento e ferti 

lidade dos planorbideos. 

5. São muito escassos os dados disponfveis sobre bioquiml 

ca e metabolismo de planorbideos, sendo necessirios es 

tudos mais aprofundados sobre a questão. 

6. Entre os elementos que fazem parte da composição ele 

mentar de planorbideos, merecem destaque o cãlcio e 

ferro. O cilc1o, componente fundamental da concha, 

o 

-e 

retirado do meio ambiente e armazenado no hepatopâ~ 

creas; sua absorção depende da concentração de ions 

ca++ do meio. O ferro é captado pelo hepatopâncreas e 

excretado juntamente com os ovos de planorbideos. Age~ 

tes quelantes de Fe++, interferindo no metabolismo do 

metal no organismo de planorbi~eos, determinam diminui 
. 

ção na oviposição e conduzem -a eliminação de maior 

quantidade de ovos inviãv~is. No hepatopãncreas tam 

bim se processa o armazenamento de outros elementos e! 

senciais ao metabolismo de planorb{deos: fÕsforo, iodo, 

cobre, zinco e cídmio. 
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7. Jã foram identificados 17 amino-ãcidos livres na hemo 

linfa de planorbideos. O estudo de amino-ãcidos livres 

na hemolinfa de planorbideos ganhou grande importância 

apôs a descoberta de que ocorre diminuição no teor de 

determinados amino-ãcidos, em conseqüência da infecção 

dos caramujos por miracidios de S. man~oni. 

8. Os planorbideos sao moluscos hermafroditas, porém so 

mente apresentam auto-fecundação quando mantidos isol! 

dos; em presença de outros indivíduos da mesma espécie, 

reproduzem-se através de fecundação cruzada. A possibi 

lidade de ocorrência de auto-fecundação, contudo, ex 

plica a formação de uma população a partir de um ~nico 

individuo e tem grande importância no controle de pop~ 

lações malacolÕgicas. 

9. As desovas de planorbideos contém um número variãvel de 

ovos, atingindo em media entre 19 e 42 ovos, por cãps~ 

la ovigera. o numero de ovos varia, contudo, conforme 

a idade do caramujo. 

O inicio da oviposiçio marca o advento da maturidade 

sexual nos planorbideos. Segundo diversos autores que 

estudaram o fenômeno, o período em que se inicia a ovi 

posição e variãvel e depende das condições a que os ca 

ramujos estio submetidos. 

10. A taxa de reprodtiçio de planorbldeos e influenciada por 

diversos fatores: temperatura, volume, composiçio quf 

mica e propriedades de ãgua dos criadouros e parasitis 

mo por larvas de trematôdeos. 
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A temperatura 5tima para se verificar a ovipos~ção em 

planorbideos estã compreendida entre 25 e 30°C; a ovi 

posição e inibida com temperaturas superiores a 30°C e 

inferiores a 15°C. Por outro lado, verifica-se acentua 

do decréscimo na quantidade de ovos produzidos por ca 

ramujo quando diminui o volume de ãgua do criadouro. 

11. A duração do periodo embrionãrio de ovos de planorbi 

deos e variãvel' sofrendo influência marcante da temp! 

ratura ambiente. 

12. A maioria dos autores considera que o crescimento de 

planorbideos e um processo continuo, não existindo ta 

manho limite. Quanto ao ritmo de crescimento, existem 

variações durante as diversas fases de vida dos caramu 

jos: lento na primeira semana apõs a eclosão, rãpido· a 

seguir para, atingida a maturidade sexual, se 

novamente lento. 

tornar 

13. Em condições de laboratório, o periodo mãximo de sobre 

vivência de planorbideos e de aproximadamente 600 dias; 

na natureza, não se conhece bem a duração de vida de 

planorbideos, contudo, estima-se que seja bem inferior 

ao periodo verificado em laboratõri~. 

14. Inúmeros fatores influenciam o crescimento e desenvol 

vimento de planorbideos: alimentação, parasitismo por 

larvas de trematõdeos, temperatura ambiente e 

de ãgua disponivel por caramujo. 

volume 

A temperatura Õtima para o crescimento de caramujos es 
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tã em torno de 25°C; temperaturas inferiores a 20°C e 

superiores a 35°C inibem o crescimento. 

A superpopulação do criadouro exerce efeito inibitório 

sobre a taxa de crescimento de planorbideos. Tal efei 

to, contudo, não é tão acentuado como o exercido sobre 

a fecundidade dos caramujos. Diversos autores admitem 

que a inibição do crescimento e reprodução verificada 

em planorb1deos, cujos criadouros estão submetidos a 

condições de superpopulação, seja conseqOência de alg~ 

ma substância, produzida e liberada pelos caramujos, 

que se acumula na ãgua dos criadouros. 

15. Certas cepas de caramujos sao capazes de sobreviver lon 

go tempo em condições de anidrobiose. Este fenômeno -e 

mais acentuado entre os caramujos provenientes de cri! 

douras submetidos periodicamente a fortes estiagens e 

parece se tratar de carater transmitido geneticamente, 

através de herança multi fatorial. 

Os planorbideos jovens são mais resistentes ã desseca 

ção do que exemplares adultos, o mesmo ocorrendo com 

os caramujos livres de infecção por larvas de trematõ 

deos. 

Os caramujos infectados por S. man~oni que sao submeti 

dos ã anidrobiose e conseguem sobreviver, tendem a cu 

rar-se espontaneamente da infecção. ~ontudo, se os pl! 

norbideos são submetidos ã dessecação enquanto a infec 

ção por S. man~on~ encontra-se em fase inicial, os es 

porocistos do trematÕdeo interrompem seu desenvolvime~ 

to no interior do caramujo, para retomã-lo assim que 

se restabelecerem as condições normais do criadouro. 



-65-

16. Na natureza, os planorbideos sao geralmente encontrados 

em coleções de agua com pequena profundidade, corrente 

za fraca e pH variãvel entre 5,5 e 9,0. Contudo, apr~ 

sentam alta valência ecológica, adaptando-se a numero 

sas coleções de ãgua doce. A presença de planorbideos 

jã foi assinalada em: córregos, valas de irrigação e 

drenagem, brejos e alagadiços, poços, açudes e represas, 

etc .. São, no entando, muito sensiveis ã certas substãn 

cias quando dissolvidas na ãgua dos criadouros: cloreto 

de sÕdio e magnésio em altas concentrações. 

17. Entre os fatores que interferem na dinâmica de popul! 

ções de planorbideos, o mais importante é o regime pl~ 

viométrico a que estã submetido o criadouro. A temper! 

tura ambiente, a quantidade de alimento disponivel, a 

ocorrência de competição com outras espécies e a prese! 

ça de predadores, também afetam as populações de plano! 

bideos, porém sao fatores de importância secundãria qua! 

do comparados ao efeito das chuvas. 

18. O mecanismo pelo qual se processa o encontro entre os 

miracidios de S. man~oni e os planorbideos que atuam co 

mo hospedeiros intermediãrios do helminto, é matéria de 

controvérsia entre os pesquisadores que estudaram a 

questão. Existem autores que admitem a eliminação, p~ 

los caramujos, de substâncias que exercem atração sobre 

os miracidios de S. man~oni, enquanto outros acredi~m 

que o encontro entre os miracidios e seus hospedeitos se 

realiza ao acaso. 
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19. Apenas uma parcela dos miracídios de S. man~on~ que co~ 

seguem penetrar em espécies de planorbídeos suscetíveis 

ã infecção, se transformam em esporocistos e posterio! 

mente em cercãrias, no hepatopãncreas e ovotestis dos 

caramujos. 

20. A infecção por S. man~on~ provoca alterações biológicas, 

fisiológicas e bioquímicas em planorbídeos.Verificam-se 

assim, drãstica redução da oviposição, diminuição do P! 

ríodo normal de vida, modificações na evolução dos cara 

mujos que podem apresentar deformações na abertura das 

conchas, alterações nas taxas de hidratos de carbono e 

proteínas de hemolinfa e tecidos dos caramujos infecta 

dos. 

21. Ainda é controvertida a questão do desenvolvimento de 

imunidade em planorbídeos como conseqüência de infec 

ções prévias por S. man~on~. Contudo, admite-se que ex 

posições prévias a algumas espécies de trematõdeos das 

famílias St~~ge~dae, Cathaema~~~dae, Ech~no~tom~dae e 

Pa~amphl~tomldae, possam determinar o aparecimento de 

antagonismo entre esporocistos e/ou rédias destes trema 

tõdeos e esporocistos de S. man~onl, caso ocorram infec 

ções simultâneas no mesmo caram~jo. 

22. A suscetibilidade de planorbídeos ã infecção por S. man 

~on~ depende de características intrínsecas dos caramu 

jos que são de carater genético; entretanto, parece tam 

bem depender de fatores ligados ao trematõdeo. Alem de 

existirem graus de suscetibilidade entre S. man~on~ e 
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as diversas espécies de planorbideos, estas, apresentam 

diferenças intra-especificas na facilidade com que se 

infectam pelo trematõdeo. 

23. Das três espécies de planorbideos brasileiros que PO! 

suem maior importância na transmissão da esquistossom~ 

se mansoni, B. gtab~ata e a que se constitui em hosp! 

deiro intermediãrio mais apropriado para o trematõdeo, 

por sua maior suscetibilidade e melhor adaptação -a in 

fecção. Contudo, B. ~t~am~nea e B. tenagoph~la, ocorre~ 

do com exclusividade em determinadas regiões, conseguem 

manter em niveis altos a endemia. 

24. Numerosas espécies de animais podem atuar como competi 

dores e predadores de moluscos planorbideos na nature 

za. Encontram-se, na literatura, registros de ação com 

petitiva ou predatõria sobre palnorbideos exercidos por: 

outras espécies de moluscos, crustãceos, insetos, oli 

goquetas, protozoãrios e vertebrados como peixes e tar 

tarugas. Algumas destas espécies jã foram utilizadas, 

em experiências piloto, com relativo sucesso, no contro 

le de populações de plano!bideos. 



R E S U M O 

Realizou-se revisão da literatura, publicada nos 

Ültimos vinte anos, sobre os principais aspectos da biologia e 

ecologia dos moluscos hospedeiros intermediários de S. man~on~, 

especialménte quando relacionados com a transmissão do parasita. 

No tocante ã biologia dos planorbideos, abordam

se aspectos relacionados com a sistemática e origem dos plano! 

bideos americanos, alem de dados relativos aos hâbitos, nutri 

ção, bioquimica, reprodução, evolução, crescimento e resistên 

c1a ã anidrobiose apresentados por planorbideos. 

Quanto aos asp~ctos ecológicos, reviu-se a lite 

ratura existente a respeito do habitat, dinâmica de populações 

de caramujos, aspectos ligados i infecção de planorbideos por 

S. man~on~ e outros trematõdeos e sobre competidores e predad~ 

res naturais de planorbideos. 

S U M M A R Y 

The literature concerning principal aspects of 

biology and ecology of the snail hosts of S. m4n~on~, published 

in the last twenty years, was rewied. 

The following aspects were st~died: taxonomy and 

origin of amerfcans planorbides; habits, feeding, metabolism, 

reproductfon, evolution, growth and resistence to dissecation 

presented by snails; habitat and population dynamics of snails; 

~nai1 infection wfth S. man~on~ and other trematodes an~· the 

effect of natural competitors and predators about planorbi~es. 
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