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Relação Molusco/Parasita 



4.1 Ciclo Biológico Do Parasita 
No Molusco 

INTRODUÇÃO 

Nos trematódeos Digenea encontramos os mais complexos ciclos biológicos do 
reino animal. A presença de um molusco, principalmente gastrópode, como primeiro 
hospedeiro intermediário é, quase sempre, regra geral. Entretanto, Linton (1917) 
encontrou anelídeos que eliminavam cercárias, funcionando, assim, como verdadei
ros primeiros hospedeiros intermediários. Estes resultados foram, posteriormente, 
confirmados por Martin (1952). 

Na subclasse Digenea existem milhares de espécies, parasitando inúmeros 
vertebrados, sendo que algumas destas espécies são parasitoses de importância para 
o homem. Podemos relacionar as seguintes espécies que, freqüentemente, parasitam 
o homem em diversas regiões do mundo: Schistosoma mansoni, Schistosoma 
haematobium, Schistosoma japonicum, Schistosoma intercalatum, Paragonimus 
westermani, Paragonimus peruvianus, Clonorchis sinensis, Fasciolopsis buski, 
Heterophyes heterophyes, Metagonimus yokogawi, Gastrodiscoides hominis e 
Fasciola hepática. Dentre as seguintes espécies que eventualmente podem parasitar 
o homem encontram-se: Schistosoma matthei, Schistosoma bovis, Echinostoma 
revolutum, Dicrocoeliumdendriticum, Ophisthorchis tenuicollis, Pseudamphistomum 
truncatum, Nanophyetus schichobalowi e Eurytrema pancreaticum. 

No Brasil, duas espécies de trematódeos Digenea podem parasitar o homem: 
o Schistosoma mansoni, com milhões de casos, e a Fasciola hepatica, com registro 
de apenas poucas dezenas de casos, o que torna esta afecção uma ocorrência de 
muito pouca importância em Saúde Pública. Assim sendo, ateremo-nos, neste 
capítulo, à evolução do S. mansoni em seus hospedeiros intermediários, pelo seu 
inegável peso no contexto da Saúde Pública no Brasil. 

Os hospedeiros suscetíveis pertencem ao gênero Biomphalaria, sendo que 
somente as espécies B. glabrata, B. tenagophila e B. straminea têm importância 
epidemiológica no Brasil. 

A manutenção do ciclo vital do S. mansoni em seus hospedeiros intermediários 
sofre influências do ambiente, natural onde ele ocorre, do comportamento biológico 
do miracídio e dos moluscos hospedeiros, dos mecanismos de defesa dos caramujos 



potencialmente transmissores e, também, dos mecanismos de adaptação do parasito 
aos hospedeiros intermediários. 

Descrição do miracídio 

O miracídio apresenta forma cilíndrica, com dimensões médias de 180 
micrômetros de comprimento por 64 micrômetros de largura. Apresenta, ademais, 
células epidérmicas, onde implantam-se os cilios, os quais permitem o movimento 
no meio aquático. Várias estruturas internas estão contidas no meio líquido do 
interior da larva. A extremidade anterior apresenta uma papila apical, ou terebrato¬ 
rium, que pode se amoldar em forma de uma ventosa. No terebratorium 
encontram-se as terminações das glândulas adesivas, anteriormente denominadas 
"glândulas de penetração" e "sacos digestivos", e as terminações da glândula de 
penetração, anteriormente denominada "tubo digestivo primitivo". Também 
encontram-se no terebratorium um conjunto de cilios maiores e espículos 
anteriores, provavelmente importantes no processo de penetração nos moluscos e, 
finalmente, terminações nervosas, que teriam funções tácteis e sensorials (Ottolina, 
1957). 

O aparelho excretor é composto por solenócitos, também chamados "células em 
labareda" ou "células em chama". Estás são em número de quatro, apresentando-se 
em pares, e estão ligadas por um sistema de canalículos que são drenados para uma 
ampola excretora, a qual termina no poro excretor. 

O sistema nervoso é muito primitivo, estando representado por uma massa 
celular nervosa central, que se ramifica e se conecta com células nervosas periféricas 
por meio de cordões nervosos formados de células bipolares. A contratilidade e 
motilidade da larva são comandadas por este sistema, que aciona a camada muscular 
subepitelial. 

As células germinativas, em número de 50 a 100, que darão continuidade ao 
ciclo no caramujo, encontram-se na parte anterior do corpo da larva. 

Quimiotaxia e quimiocinese do miracídio 

Alguns autores apresentaram resultados que sugeriam existir uma atração 
miracidiana em relação aos moluscos (Leiper & Atkinson, 1975; Lutz, 1919; 
Brumpt, 1940; Kloetzel, 1958). Esta atração seria decorrente da detecção, pelo 
miracídio, de substâncias que seriam produzidas pelos moluscos e que se difundiriam 
pelo meio aquático, sendo detectadas através das terminações sensoriais da papila 
apical, ou terebratorium. Esta questão foi definitivamente solucionada por trabalhos 
posteriores (Cherain, 1970, 1974), que demonstraram realmente existir uma emissão 



de substâncias dos caramujos que modifica o comportamento dos miracídios. Estas 
substâncias estimulariam sua concentração e movimentação próximo ao estímulo, isto 
é, o caramujo. Ao mesmo tempo, exerceriam um papel significativo no processo de 
penetração. Estas substâncias, genericamente denominadas miraxone (Chernin, 
1970), entretanto, não exerceriam uma ação seletiva em relação ao alvo da infecção 
- os caramujos Biomphalaria - pois estes miracídios, excitados, tentariam penetrar 
em moluscos de outros gêneros ou, mesmo, em substrato gelatinoso (Chernin, 1972, 
1974). . 

Luminosidade e temperatura 

A luminosidade natural vem, juntamente com a energia calorífica, através dos 
raios solares, ocorrendo, assim, efeitos somatórios de ambos os estímulos nas 
diversas etapas do ciclo evolutivo, tanto nas fases extramolusco como nas fases 
intramolusco. Assim, observa-se que a eclosão do miracídio no meio aquático é 
fortemente influenciada pela luminosidade e temperatura ambientais. A eclosão seria 
quase inibida na obscuridade e não ocorreria em temperaturas inferiores a 10°C e 
superiores a 37°C (Standen, 1951). 

A penetração do miracídio no molusco seria, também, fortemente dependente 
da temperatura. De fato, os resultados de Maldonado & Acosta-Matienzo (1947) 
mostram que a redução de 1°C na temperatura (de 26°C para 25°C) levaria a uma 
redução na taxa de infecção dos moluscos de 80% para 40%. A evolução das formas 
intramolusco, até a emergência das cercárias para o meio externo, também sofre 
notável influência da temperatura e da luminosidade. Em temperaturas abaixo de 
20°C ocorre um nítido retardamento da evolução do parasito intramolusco. A 
emergência das cercárias é também regida por estes dois fatores, isto é, temperatura 
e luminosidade (Valle et al., 1971). 

A atração do miracídio em relação a uma fonte luminosa (fototaxia) foi bem 
estabelecida por diversos autores (Maldonado & Acosta-Matienzo, 1947; Standen, 
1949; Chaia, 1956). Por outro lado, Williams & Coelho (1975) mostraram a 
ocorrência de fototaxia positiva em B. glabrata, fenômeno este confirmado por 
outros trabalhos (Pimentel-Souza et al., 1976a, 1976b, 1984). A fototaxia positiva 
que ocorre entre miracídios e B. glabrata vai, sem dúvida, favorecer o encontro dos 
dois organismos no ambiente aquático. Por outro lado, o trabalho de Pimentel-Souza 
et al. (1976b) mostra que a luminosidade também estimula a exposição da massa 
cefalopodal do molusco no meio aquático, o que, sem dúvida, favoreceria o processo 
de infecção, já que são estas as partes preferidas para a penetração miracidiana 
(Coelho, 1957). A seleção natural exerce sua ação na relação S. mansoni e 
Biomphalaria, utilizando, marcadamente, as variáveis temperatura e luminosidade. 



Como já visto, estas duas variáveis influenciam a eclosão do miracídio. A 
luminosidade exerce uma atração sobre o miracídio e sobre a Biomphalaria. A 
temperatura constitui fator fundamental no processo de evolução do parasito 
intramolusco, enquanto ambos os estímulos atuam sobre a emergência das cercárias. 
Considerando-se, ainda, que temperaturas altas e sol forte são atrativos para que o 
homem - o principal hospedeiro definitivo - sinta-se atraído para se banhar nas 
coleções naturais, fica fácil entender porque a transmissão da esquistossomose 
ocorre, na maioria dos países tropicais, em quase todos os meses do ano e em áreas 
próximas à linha do equador, em todo o período anual. 

Efeito da densidade populacional dos moluscos sobre a evolução do parasito 
intramolusco 

O trabalho de Wright (1960) mostrou que caramujos vivendo em populações 
densas apresentavam reprodução e crescimento reduzidos, bem como altas taxas de 
mortalidade. Por outro lado, Gazzinelli et al. (1970) e Coelho et al. (1975) 
mostraram que caramujos infectados, em populações densas, incorporavam menos 
ferro radioativo, enquanto Coelho et al. (1977) mostraram uma diminuição na 
captação de oxigênio nestes moluscos, quando em altas densidades populacionais. 
Estes resultados, associados aos de Barbosa & Coelho (1955), que mostraram que, 
quando ocorre estivação do caramujo (anidrobiose), o parasito também cessa sua 
evolução intramolusco, evidenciam um fino ajuste do metabolismo do S. mansoni 
ao do seu hospedeiro intermediário. Assim, Coles (1973) demonstrou que caramujos 
de populações densas eliminam um número significativamente menor de cercárias, 
quando comparados a caramujos de populações com densidade baixa. Finalmente, 
Carlos & Coelho (1978) mostraram que caramujos infectados e mantidos em 
densidades populacionais altas, além de eliminarem menor quantidade de cercárias, 
apresentavam também taxas de infecção significativamente menores. 

Penetração dos miracídios nos moluscos hospedeiros 

A capacidade de penetração restringe-se a cerca de oito horas após a eclosão 
e é notavelmente influenciada pela temperatura (Maldonado & Acosta-Matienzo, 
1947). 

A penetração miracidiana, após o contato com o caramujo hospedeiro, é 
constituída de várias etapas. Esta penetração dos miracídios de S. mansoni não 
•corre exclusivamente no tegumento de Biomphalaria, pois observou-se que eles 
penetram indiscriminadamente em moluscos de outros gêneros, como Helisoma e 
Lymnea, e também em substrato gelatinoso (Chernin, 1972). 



O contato com o tegumento do molusco faz com que o terebratorium assuma 
a forma de ventosa, ocorrendo, quase que simultaneamente, a descarga do conteúdo 
das glândulas de adesão. O miracídio agita-se intensamente, com movimentos 
contráteis e rotatórios, comandados pelas vibrações ciliares e pela ação da 
musculatura subepitelial. Neste meio tempo, o conteúdo da glândula de penetração 
é descarregado e as enzimas proteolíticas iniciam sua ação de digestão dos tecidos. 
A ação combinada dos intensos movimentos do miracídio e da ação enzimática 
constitui o elemento que permite a introdução do miracídio nos tecidos do molusco. 
O epitélio é ultrapassado e a larva se estabelece no tecido subcutâneo. O local de 
penetração pode ser representado por qualquer ponto das partes expostas do 
caramujo, sendo, porém, a base das antenas e o pé os pontos preferidos (Coelho, 
1957). O processo de penetração tem duração entre 10 e 15 minutos. Neste 
processo, cerca de apenas 30% dos miracídios são capazes de penetrar e evoluir em 
B. glabrata; 30% penetram mas não evoluem; e 40% são incapazes de até mesmo 
penetrar no molusco (Chernin & Antolics, 1975). 

Efeitos da dessecação dos moluscos na evolução do Schistosoma mansoni 

Os trabalhos de Barbosa (1960), Barbosa & Coelho (1953, 1955) Coelho & 
Chaia (1960) e Oliver et al. (1954) mostram o interessante fenômeno de parada 
temporária do desenvolvimento parasitário, quando o molusco, por desidratação, 
entra em anidrobiose (estivação). Nestas condições, os caramujos contraem-se para 
o interior da concha, ficando reduzidos de 1/6 a 1/7 do seu volume normal, e 
segregam uma camada de muco que obstrui a abertura da concha, evitando maiores 
perdas de água. Ademais, seu metabolismo cai acentuadamente. Este estado de 
anidrobiose só ocorre de forma lenta e progressiva na natureza. O parasito, na fase 
de esporocisto I nestes caramujos, acompanha o metabolismo do hospedeiro, 
gastando o mínimo de energia vital. Quando a infecção está mais adiantada, na fase 
de esporocisto II (acima de 21 dias), ocorre cura parasitológica. Ao voltar às 
condições ideais de sobrevivência dos moluscos, isto é, com a chegada de água nos 
criadouros no período das chuvas, os caramujos retornam rapidamente à sua 
atividade biológica normal, sendo acompanhados pela retomada da evolução daqueles 
esporocistos na fase inicial da infecção. 




