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5.2 Perspectivas No Controle Ambiental 
Dos Moluscos Vetores Da Esquistossomose 

INTRODUÇÃO 

Controle ambiental de moluscos consiste no combate às condições que propiciam 
a instalação ou permanência dos caramujos, por meio de modificações físicas nos 
criadouros. As medidas de controle ambiental empregadas nas campanhas de 
controle, geralmente, envolvem alterações drásticas nos hábitats, a ponto de eliminar 
as coleções de água (drenagem ou aterro) ou torná-las inviáveis como criadouros de 
moluscos (canalização). O exemplo mais espetacular de controle ambiental dos 
caramujos vetores da esquistossomose é o do Japão, onde o progresso socioeconômi
co pós-guerra permitiu eliminar os locais de transmissão da doença e impedir o 
aparecimento de novos focos (Paraense, 1987). Na maioria dos países endêmicos, 
entretanto, não há perspectivas a curto ou médio prazos de melhoria das condições 
de vida da população a ponto de eliminar todos os focos de transmissão. 

Como a aplicação das medidas de controle ambiental em larga escala envolve 
altos custos, as campanhas de combate aos caramujos nas áreas endêmicas têm dado 
preferência ao uso de moluscicidas (controle químico). No entanto, a aplicação de 
moluscicidas nem sempre é eficaz ou recomendável. Nesses casos, o controle 
ambiental pode ser uma estratégia complementar necessária, ou mesmo a única 
alternativa viável para combater os moluscos vetores. Uma resenha detalhada das 
principais técnicas empregadas para o controle ambiental dos vetores da esquistosso
mose pode ser encontrada no excelente texto de McMullen (1973), onde ênfase é 
dada às medidas de engenharia. Informações práticas sobre o emprego dessas 
medidas também podem ser obtidas nos trabalhos de McJunkin (1975), Cairncorss 
& Feachem (1983) e Pike (1987). 

No presente capítulo serão abordados exemplos concretos de problemas 
encontrados pelo pesquisador de campo em nosso país. Ênfase será dada a aspectos 
particulares do hábitat que podem ser alterados para diminuir as chances de 
sobrevivência e reprodução dos caramujos, sem exigir mudanças radicais nos 
criadouros como um todo. A premissa é que pequenas manipulações nos fatores-
chaves do meio podem ser eficientes nos casos em que a aplicação de moluscicidas 
é desaconselhável e o custo de medidas ambientais de amplo espectro, proibitivo. 

Atenção especial será dada às perspectivas de controle ambiental dos vetores na 
área endêmica da região Nordeste, onde as condições socioeconômicas das 
comunidades atingidas são precárias, e os órgãos públicos locais dispõem de verbas 



irrisórias para a saúde e o saneamento. Trata-se de uma área onde a prevalência da 
doença tem aumentado preocupantemente nos últimos anos, apesar do tratamento 
quimioterápico em massa das populações atingidas. 

Espera-se que dois pontos básicos fiquem bem claros para o leitor: (a) a escolha 
adequada das medidas de controle dos moluscos vetores deve ser precedida por 
estudos locais sobre as variáveis ecológicas e epidemiológicas, e (b) o controle dos 
caramujos deve fazer parte de um conjunto integrado de medidas de combate à 
esquistossomose. 

Características dos Criadouros da Área Endêmica do Nordeste 

Há várias décadas que se dispõe de informações básicas sobre a ecologia e a 
distribuição geográfica das espécies vetoras da esquistossomose no Nordeste, bem 
como sobre as características gerais dos criadouros de importância epidemiológica 
(Rey & Pessoa, 1953; Barbosa & Olivier, 1958; Paraense, 1977). No entanto, só 
recentemente foram feitas observações quantitativas detalhadas sobre as relações 
entre os moluscos vetores e aspectos relevantes de seu microhabitat, tais como as 
características físico-químicas da água, a vegetação macrofítica, o tipo de habitat e 
o tipo de substrato que prevalecem nos criadouros de importância epidemiológica 
daquela área (Pieri, 1985). Essas observações permitem identificar fatores-chaves 
no microhabitat dos moluscos vetores e sugerir manipulações que inviabilizem ou 
dificultem sua ocorrência nos locais de contato das pessoas com a água. 

Embora os moluscos vetores possam colonizar uma grande variedade de 
coleções de água corrente (desde rios até pequenas valas) e parada (de lagoas e 
pequenas poças), os focos de transmissão mais importantes na área endêmica do 
Nordeste têm características topográficas e hídricas bem semelhantes entre si (Pieri 
& Thomas, 1987; Kloetzel & Vergetti, 1988). Em geral, esses focos são localizados 
em áreas peridomiciliares das comunidades urbanas ou rurais que não dispõem de 
água encanada ou saneamento básico. Consistem tipicamente em pequenas coleções 
de água estagnada ou com baixa correnteza, alimentadas por nascedouros e água 
doméstica servida. Mesmo nas regiões sujeitas a secas sazonais, esses criadouros 
podem albergar plantas subaquáticas e populações de caramujos o ano todo, ainda 
que sua densidade e distribuição variem marcadamente. As principais características 
desses habitats, descritas por Pieri (1985), são resumidas a seguir. 

Aspectos físico-químicos da água 

A composição química da água é variável, porém dentro das características dos 
sistemas dulcícolas. Os valores da condutividade estão abaixo de 800 mho/cm, 



havendo predominância dos ions sódio e bicarbonato. A ocorrência dos demais 
ânions e cátions é similar à obtida na maioria das coleções naturais de água doce. 
A razão cálcio/magnésio é maior que 1. Os valores de nitrogênio (amônia) são 
relativamente elevados (de 0,6 mg/l a 2,2 mg/l em média), provavelmente pela alta 
concentração de matérias orgânicas nos criadouros. Os níveis de oxigênio são abaixo 
de 50% do ponto de saturação, e a turbidez pode chegar a valores acima de 100 
FTU. O pH varia pouco (6,9 em média), assim como a temperatura (29°C em 
média). 

Esses fatores estão bem dentro dos limites de tolerância das espécies vetoras 
encontradas naquela região. Biomphalaria glabrata, por exemplo, é capaz de 
colonizar coleções de água, contendo grandes diferenças nos valores de seus 
aspectos físico-químicos, como pode ser visto na Tabela 1. Por este motivo, 
dificilmente alguma medida de controle ambiental daquela espécie baseada exclu
sivamente na manipulação desses fatores teria a eficácia desejada. Mais difícil ainda 
seria em relação a Biomphalaria straminea, cuja tolerância a fatores ambientais 
extremos é maior que a de B. glabrata. 

Vegetação macrofítica 

As plantas mais comumente encontradas são gramíneas, ciperáceas e outros 
grupos herbáceos típicos das várzeas úmidas ou alagadas e das áreas onde a 
vegetação natural foi destruída ou alterada por interferência humana. São poucas 
as espécies de plantas verdadeiramente aquáticas encontradas nos criadouros, 
destacando-se as ninfeáceas. Os caramujos associam-se positivamente apenas a espé
cies de Commelina e Cyperus (Tabela 2). Como essas espécies subaquáticas têm 
ampla distribuição na área endêmica, elas podem servir como indicadores bióticos 
da ocorrência de vetores nas coleções de água sob investigação. 

O conhecimento dos mecanismos causais das associações entre moluscos e 
macrófitas é de especial interesse para uma compreensão adequada dos aspectos da 
ecologia dos caramujos vetores que possam ser relevantes para seu controle. Já 
exisem evidências seguras de que as relações entre caramujos e plantas aquáticas são 
predominantemente mutualísticas, o que pode explicar as associações positivas 
encontradas entre determinadas espécies (Thomas, 1987). É menos provável, porém, 
que tais associações sejam comuns entre os caramujos e as espécies macrófitas sub
aquáticas. No entanto, plantas com Commelina e Cyperus, que crescem na zona 
ecótona dos criadouros rasos, podem proporcionar aos caramujos condições 
microclimáticas especialmente favoráveis. Essas plantas oferecem proteção contra 
fatores adversos como a radiação solar, altas temperaturas e correntezas, além de 



servir como um substrato fixo para a oviposição dos caramujos e sua locomoção 

para a superficie (trocas gasosas) ou o fundo (alimentação). 



Tipo de substrato 

Os moluscos vetores tendem a ocorrer significativamente mais em substratos 
de depositação, ricos em argila fina e detritos orgânicos, do que em substratos de 
erosão, sem lama ou material orgânico depositados (Tabela 3). Substratos com 
depósitos orgânicos são encontrados na maioria dos criadouros da área endêmica do 
Nordeste, tanto em pequenos charcos e poças quanto em valas e riachos, e 
constituem provavelmente os indicadores mais importantes da microdistribuição dos 
moluscos vetores. 

A ocorrência preferencial dos caramujos em substratos de depositação pode ser 
devida a vários fatores. Primeiro, trata-se de um substrato rico em detritos vegetais 
e em microorganismos epifíticos e epilíticos, que são a principal fonte de alimento 
dos caramujos (Thomas, 1987). Segundo, esse tipo de substrato inclui pequenas 
partículas de areia, que são ingeridas pelos caramujos e usadas para triturar o 



alimento (Thomas & Tait, 1984). Terceiro, esses sedimentos geralmente proporcio
nam um substrato denso e macio no qual os caramujos podem se enterrar ao menos 
parcialmemte, evitando assim a luz solar direta em hábitats com pouca cobertura 
vegetal (Barbosa & Olivier, 1958). Quarto, substratos de erosão são geralmente 
associados com correntes acima de 29 cm/s, que impedem a fixação dos caramujos 
vetores no solo (Scorza et al., 1961). 

Tipo de hábitat 

Os hábitats dos moluscos vetores podem ser classificados como lóticos ou 
lênticos. Os criadouros lóticos de importância epidemiológica no Nordeste são 
geralmente riachos ou valas de pequena profundidade, pouca largura e baixa 
correnteza. Os hábitats lênticos são formados, na maioria, por pequenos pântanos 
ou coleções de água empoçada. Os hábitats lóticos e lênticos nas áreas de trans
missão se assemelham tanto nas características físico-químicas da água quanto na 
vegetação macrofítica. Além disso, ambos são geralmente ricos em depósitos de 
material orgânico, proporcionando bom suprimento alimentar para os caramujos. 
Assim, não é de surpreender que a abundância relativa dos moluscos seja 
semelhante nos dois tipos de habitat (Pieri, 1985). 

As nascentes e áreas alagadas nas cabeceiras dos riachos, em geral ocupadas 
por densa vegetação subaquática, constituem um importante refugio ecológico para 
os moluscos vetores em áreas elevadas e de relevo irregular. Nessas áreas o solo é 



geralmente sujeito à erosão, em particular durante a estação chuvosa; além disso, 
gradientes de inclinação acima de 0,02° são comuns, o que impede a fixação dos 
moluscos vetores (Harry & Cumbie, 1956). Em alguns casos, no entanto, os 
caramujos podem migrar para as cabeceiras e colonizar os refúgios. Assim, embora 
estejam ausentes da maioria das coleções de água das áreas elevadas, eles ocorrem 
persistentemente junto às nascentes, mais planas e protegidas. 

Uma Estratégia Para Controle Integrado de Moluscos Vetores 

Tendo em vista as características acima descritas, fica claro que as coleções de 
água da área endêmica de esquistossomose na região Nordeste oferecem condições 
bem favoráveis à instalação e à permanência dos moluscos vetores. Assim, a escolha 
das medidas de controle a serem usadas contra os caramujos numa dada situação 
depende de estudos prévios detalhados que levem em conta a eficácia e o custo-
benefício das mesmas. 

Dentro da estratégia atual de controle da esquistossomose o combate aos 
moluscos vetores não pode ser considerado isoladamente, mas sim como parte de 
um conjunto integrado de medidas (OMS, 1985). Nos casos em que abastecimento 
adequado de água e o saneamento básico são inexeqüíveis, a enfase é na quimiotera
pia e na educação em saúde. A escolha da melhor combinação de medidas para 
controle dessa doença em uma área específica depende de informações epidemiológi
cas detalhadas. A aplicação de medidas contra os caramujos, em particular, 
necessita de estudos prévios que a justifiquem (McCullough, 1986). 

Um exemplo dessa abordagem na área endêmica do Nordeste será visto a 
seguir, em três etapas: (a) levantamento do histórico epidemiológico de uma área-
problema, (b) detalhamento das condições propícias para a transmissão da 
esquistossomose numa localidade específica da área, e (c) descrição das coleções de 
água epidemiologicamente importantes, seguida de sugestões específicas de medidas 
integradas para controle dos caramujos naquela localidade. 

Histórico epidemiológico de uma área-problema 

O município de São Lourenço da Mata (35° W, 8 o S) localiza-se na zona 
canavieira de Pernambuco, e pertence à região metropolitana de Recife. Cerca de 
22% da população de 77 mil habitantes vive na área rural. De acordo com o censo 
de 1980, 75% dos 60 km 2 de área cultivada são dedicados à Cultura da cana-de-
açúcar. A prevalência da esquistossomose atingia 17,4% em setembro de 1978, 
quando o Programa Especial de Controle da Esquistossomose (Pece) do Ministério 
da Saúde foi iniciado naquela municipalidade. Durante a fase intensiva de trabalho 



do Pece, 32% da população foi tratada com oxamniquine. Nessa fase, 642 coleções 
de água foram localizadas na área, 105 das quais contendo caramujos vetores; 50% 
destas foram tratadas com moluscicida (niclosamide). Como resultado das medidas 
empregadas, a prevalência diminuiu para 11,5% em 1982; porém, em março de 
1986, a prevalência chegou a atingir 24,6%, ou seja, 14,2% acima do nível pré-
tratamento. 

O único estudo detalhado na área rural do município foi realizado entre 1966 
e 1978 por Barbosa & Costa (1981), em que sete engenhos de cana-de-açúcar foram 
submetidos a um estudo piloto, visando avaliar o efeito da aplicação de moluscicida 
no controle da doença. A área é sujeita a um ciclo anual de chuvas, permitindo a 
identificação de três fases: inverno (abril-julho), pós-inverno (agosto-novembro) e 
verão (dezembro-março). A única espécie hospedeira intermediária do Schistosoma 
mansoni é a Biomphalaria straminea, que prolifera durante todo o ano nas pequenas 
coleções de água que formam um sistema natural de drenagem ao longo do rio 
Capibaribe. A abundância dos caramujos vetores é maior no pós-inverno do que no 
resto do ano. A infectividade das coleções de água também varia com a época do 
ano, sendo significativamente menor durante a estação seca (verão). Os índices de 
prevalência obtidos a partir de 1973 nesses engenhos estão na Tabela 4. 

Desde 1979 essa área tem sido trabalhada pela Superintendência de Campanhas 
de Saúde Púbica (Sucam). Apesar da aplicação focal de moluscicida e de quatro 
medicações em massa da população (maio de 1980, outubro de 1982, março de 
1984 e março de 1986), em 1990 ultrapassou o nível pré-tratamento (1979) em seis 
dos sete engenhos (Tabela 4). Esta situação mostra claramente que a esquistos
somose ainda está fora de controle nessa área, o que justifica a necessidade de uma 
conjugação mais eficiente da quimioterapia com o controle de caramujos para o 
combate efetivo da doença. 

Dados relevantes sobre uma localidade da área-problema 

Dentre as sete localidades referidas na Tabela 4, o engenho General apresenta 
um quadro epidemiológico dos mais preocupantes. Trata-se de um povoado à 
margem direita do rio Capibaribe, distante cerca de 4km da cidade de São Lourenço 
da Mata, sede do município. A principal atividade da população economicamente 
ativa é o plantio e o corte da cana-de-açúcar. Até 1979 a prevalência da esquistosso
mose se mantinha em torno de 26%. Após três tratamentos quimioterápicos da 
população feitos pela Sucam de 1980 a 1984, a prevalência desceu a um patamar 
aceitável de 8%. O índice de 75.6% obtido em 1990 é, portanto, alarmante, ainda 
que a intensidade de infecção tenha sido baixa: apenas 7,9% das pessoas positivas 



para S. mansoni apresentaram mais de 100 ovos do parasita por grama de fezes 
(J. F. Gonçalves, comunicação pessoal). 

Um levantamento realizado em setembro de 1990 (dados inéditos) registrou uma 
população de 428 pessoas, 33% das quais tendo menos de 12 anos de idade. A 
percentagem de analfabetos é superior a 50%. As famílias têm em média seis 
membros, dos quais apenas dois trabalham. Somente 10% dos que trabalham ganham 
mais de dois salários mínimos. As habitações são na maioria geminadas, construídas 
de alvenaria, com cobertura de telha e piso de cimento. Entretanto, nenhuma dispõe 
de água encanada, e pouco mais da metade conta com latrinas. Os excretas e o lixo 
doméstico são, geralmente, atirados no fundo dos quintais, ou jogados diretamente 
nas coleções de água. Por outro lado, em quase 90% das famílias há pessoas que 
têm conhecimento da doença, e sabem que podem preveni-la com um abastecimento 
adequado de água e saneamento. Em cerca de 30% dessas famílias sabe-se que a 
doença é transmitida por caramujos e que pode ser tratada com remédios. 

TABELA 4: Evolução da prevalência (%) da esquistossomose em sete engenhos da cana-de-açúcar em 
São Lourenço da Mata, município da área endêmica em Pernambuco*, dados de J. F. 
Gonçalves (comunicação pessoal); 1979-86, dados da Sucam (relatório interno); 1990, 
dados inéditos 

A localização das moradias, bem como dos elementos topográficos, hídricos e 
agrários mais importantes da área, está esquematizada na Figura 1. Nela também 
estão assinalados os locais de contato mais freqüente dos moradores com a água. A 
principal fonte de água potável é uma cacimba próxima ao núcleo habitacional. O 
rio Capibaribe e os riachos que nele desembocam têm trechos que são inten
sivamente usados para coleta de água, banho, lavagem de roupa, pesca e recreação. 



Dos 17 locais de contato das pessoas com a água identificados no pós-inverao de 
1990, oito albergavam populações de B. straminea, onde foram coletados 0,78 ± 
0,41 caramujos por pessoa por minuto (média e desvio-padrão). 

Descrição dos hábitats e sugestões para controle dos caramujos 

No trecho do rio Capibaribe (1 na Figura 1) usado com freqüência pelos 
moradores do povoado, a largura média é de 50m, e a profundidade varia de alguns 
centímetros nas margens a vários metros no centro. O fluxo da água é controlado 
por uma comporta instalada a montante. Com isso, na maior parte do ano formam-
se remansos junto às margens e entre pedras no leito do rio, o que oferece 
condições favoráveis tanto ao contato das pessoas com a água quanto ao desenvolvi
mento de populações de B. straminea, principalmente no verão. No pós-inverno 
(setembro) de 1990, o número de caramujos coletados por pessoa por minuto não 
ultrapassou a 0,3 nos locais usados pelos moradores para banho e lavagem de roupa; 
já no verão (dezembro) foram coletados até 100 caramujos por pessoa por minuto 
nos mesmos locais. Por isso, dificilmente a mera aplicação de moluscicidas daria 
resultados ali. Essa medida deveria ser complementada com a abertura periódica das 
comportas, aumentando bruscamente o volume e a velocidade da água e destruindo 
assim os criadouros já estabelecidos. 

Os riachos que cortam os canaviais (2, 3 e 4 na Figura 1) têm uma largura média 
de 2,5m, uma profundidade menor que 1m e uma vazão de água inferior a 0,2 m 3/s. 
Eles são relativamente livres de vegetação aquática e subaquática, com os substratos 
de erosão predominando nos trechos mais retilíneos. Somente nas curvas e nos 
remansos mais fundos (usado para banho e lavagem de roupa) o substrato é de 
depositação. Os locais de contato da população com a água desses riachos varia 
durante o ano, não só em função das alterações sazonais no volume de água, como 
também das freqüentes modificações antrópicas (escavações para coleta de areia, 
pequenas barragens para pesca, banho e lavagem de roupa). Assim, a melhor 
medida para controle dos moluscos vetores nesses riachos é a aplicação de 
moluscicida, precedida pela remoção da vegetação marginal e dos detritos nos 
trechos mais críticos. 

A cacimba usada como principal fonte de água para beber está situada junto à 
nascente de um riacho (2 na Figura 1). No local usado para coleta de água a terra 
é plana, freqüentemente alagada e coberta por gramíneas e ciperáceas. Trata-se, 
portanto, de um excelente refúgio ecológico para os moluscos vetores, além de um 
foco de transmissão em potencial. A medida mais adequada para controle dos 
caramujos nesse local seria aterrar e drenar a pequena área em volta da cacimba, 



de modo a evitar o empoçamento da água. O riacho propriamente dito, que 
desemboca logo adiante no Capibaribe, pode ser tratado com moluscicida. 



As práticas de irrigação usadas para a lavoura não são um problema sério para 
o controle dos moluscos vetores nessa localidade. As extensas plantações de cana 
são irrigadas por aspersão da calda resultante da destilação do álcool pela usina 
vizinha ao engenho; assim, não oferecem condições propícias para os caramujos. 
Apenas as lavouras de subsistência (mandioca, feijão e batata) necessitam de atenção 
especial, pois ocupam pequenas áreas nas medições do núcleo habitacional (Figura 
1), e são irrigadas pela água acumulada em pequenas valas. Estas constituem ótimos 
criadouros de caramujos, o que requer constante limpeza para remover a vegetação 
e os detritos, além da aplicação periódica de moluscicida. 

O curso de água mais problemático para o controle dos moluscos vetores é um 
riacho formado pela captação da água de chuva e de nascentes em uma depressão 
de terreno próximo à estrada (5 na Figura 1). A área tem uma vegetação herbácea 
densa, típica das várzeas úmidas ou encharcadas, propiciando um microclima 
favorável para a sobrevivência dos caramujos mesmo durante as fases de seca. A 
elevação do terreno combinada com a abertura de valas de drenagem eleminaria as 
áreas alagadas; o custo relativamente elevado dessas medidas poderia ser compensa
do com aproveitamento da área para o plantio de cana. 

COMENTÁRIOS FINAIS 

O exemplo acima ilustra situações comumente encontradas na área endêmica 
da esquistossomose no Nordeste, notadamente na zona canavieira. Assim, as 
medidas aqui propostas podem ser válidas para outras localidades com característi
cas semelhantes. No entanto, cada área-problema dever ser previamente estudada 
sob os pontos de vista epidemiológico e ecológico tão detalhadamente quanto 
possível: em primeiro lugar, consultando os órgãos nacionais e regionais de saúde 
pública sobre o histórico epidemiológico da área; em seguida, coletando dados 
demográficos e parasitológicos das populações envolvidas; depois, levantando os 
elementos topográficos, hídricos e aquales relacionados com o uso da terra; por fim, 
identificando e caracterizando ecologicamente os criadouros de importância 
epidemiológica. 

É claro que as medidas recomendadas para controle dos moluscos vetores 
precisam ser conjugadas com a quimioterapia para que tanto a transmissão quanto 
a infecção sejam controladas. Entretanto, mesmo a combinação dessas medidas terá 
efeito pouco duradouro se as comunidades envolvidas não participarem do processo. 
Uma vez alcançados níveis mínimos aceitáveis da doença, é necessário que os 
sistemas de cuidados primários da saúde sejam acionados para evitar o recrudesci¬ 
mento do problema. 



O combate à esquistossomose envolve, portanto, o trabalho articulado de 
diferentes especialistas junto às populações atingidas. Nesse contexto, os 
especialistas em malacologia médica têm um papel fundamental, pois o controle 
de moluscos vetores é, ainda, a arma mais imediatamente efetiva contra a 
transmissão da doença. Além disso, as medidas para controle dos caramujos, 
sejam químicas, biológicas ou ambientais, ainda precisam ser aperfeiçoadas, o 
que exige conhecimentos mais detalhados sobre as espécies implicadas. Para a 
Organização Mundial da Saúde (OMS), uma compreensão integral da ecologia 
dos moluscos vetores é um requisito básico para se alcançar êxito nas medidas 
de controle que dependem, basicamente, de tecnologia implementada pela 
própria comunidade (Who, 1980). 
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