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Bilharzíase é a infecção com trematódeos sanguinícolas do gênero Schistosomum
(antigamente denominada Bilharzia). Deste são conhecidas como parasitos huma-
nos, até o presente, três espécies, enquanto cinco foram descritas como parasitos
dos animais domésticos maiores. Na maioria das vezes são fáceis de diferenciar
pelos ovos. Além disso foi observado, por Chandler, o ovo de uma espécie até
agora desconhecida. Encontram-se gêneros afins em aves e alguns, mais distan-
ciados, em vertebrados inferiores.

As espécies aqui afiliadas são de tamanho reduzido e detêm-se no sistema
circulatório, onde podem facilmente passar despercebidas. Um fenômeno notável
ausente nos demais trematódeos é a separação dos sexos, acompanhada de ex-
pressivo dimorfismo. Apesar da ampla adaptação a seu paradeiro, estas espécies
tornam-se nocivas ao hospedeiro quando aparecem em grande número. Os trans-
tornos são em grande parte atribuíveis à oviposição e à migração dos ovos, que
têm de alcançar o trato intestinal e os dutos urinários para abandonar o corpo com
as excreções. A sua comprovação nestas permite a diagnose.

O estudo da bilharzíase abrange os parasitos e sua biologia, além dos sintomas
anatômicos e clínicos por eles causados, os métodos de diagnose, a terapia e,
finalmente, a profilaxia.

Histórico

Duas espécies de bilharzíase grassaram no Egito desde tempos imemoriais,
enquanto antigas tradições falam de uma terceira espécie na China e no Japão.
Eram doenças do povo, favorecidas por certas ocupações como, por exemplo, a do
cultivo do arroz. Sintomas notórios como hematúria, febre e ascite já devem ter
sido bem cedo distinguidos como afecções de caráter regional. De maneira geral,
uma delimitação precisa dos quadros nosológicos seria difícil enquanto não se
conhecesse a etiologia.

Como prova da longa persistência da bilharzíase pode ser mencionado que
Ruffer pôde comprovar a existência de ovos de Schistosomum nos rins de uma
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múmia egípcia com cerca de 3 mil anos de idade. Os vermes, apesar de peque-
nos, não devem ter passado despercebidos aos embalsamadores, embora nenhuma
tradição a respeito tenha se conservado, tendo Bilharz os observado, em 1851,
numa autópsia. Deu-lhes o nome de Distomum haematobium e descreveu ambos
os sexos. Embora esse autor tenha reconhecido a localização nas veias mesentéricas,
bem como as lesões do intestino e do aparelho urinário, e também tenha distingui-
do duas formas diferentes de ovos (os quais infelizmente acreditava ter encontrado
em um mesmo verme), falhou em não diferenciar as duas espécies. Já que mais
tarde Harley, na África do Sul, só encontrou ovos com espinho apical, denominan-
do o verme correspondente de Distoma capense, teria, por direito, de ser mantido
este nome específico para a espécie atualmente chamada de haematobium, en-
quanto o nome haematobium permaneceria para a espécie hoje denominada de
mansoni. Abstenho-me de assim proceder porque prefiro evitar mais confusão.

O nome específico de Bilharz ficou incontestado ao passo que, para o nome
genérico, foram feitas três propostas, quase que concomitantemente: Bilharzia por
Cobbold, Schistosoma por Weinland e Gynaecophorus por Diesing. Bilharzia e
bilharzíase eram de uso generalizado até que Blanchard por motivos – algo discu-
tíveis – de prioridade introduziu o nome sugerido por Weinland, que, desde então,
em sua forma latinizada, Schistosomum, tornou-se de uso geral.

O estudo de Bilharzia e bilharzíase em material egípcio foi levado adiante por
vários helmintólogos, sem que a dualidade fosse reconhecida. Mais conhecidos
são os estudos de Leuckart e de Looss, tendo sido estes últimos feitos in loco. A
evolução do parasito ficou desconhecida, apesar de investigações posteriores, por
exemplo, de Sonsino, Cobbold e Loss. Este último declarou-se finalmente a favor
de uma penetração direta dos miracídeos no organismo humano, uma concepção
que, ainda que não muito satisfatória, foi bastante aceita de modo geral.

Fora do Egito a bilharzíase foi observada em outras partes da África e em ilhas
a ela adjacentes, as diferentes formas não apresentando distribuição homogênea.
A ocorrência em locais restritos e a predominância de incidência nas populações
nativas mais pobres, assim como a ausência de sucessos terapêuticos, fizeram a
doença apresentar-se mais como uma simples curiosidade patológica.

Em focos asiáticos só foi encontrada inicialmente a bilharzíase dos órgãos
urinários, somente a partir de 1904 foi anunciada a ocorrência de uma terceira
forma na China e no Japão. Entrementes, como decorrência de numerosos exames
fecais, tornaram-se conhecidos casos de bilharzia nas Antilhas e na América do
Sul. Aqui, no entanto, foram encontrados apenas ovos com espinho lateral. Manson
foi o primeiro observador, o que motivou Sambon a eleger para esta forma de
bilharzia o nome Schistosomum mansoni. Apesar da enérgica refutação de Looss,
deu-se em breve o reconhecimento geral de que na África existiam duas espécies,
das quais uma ocorria também em focos na Ásia e na Europa, enquanto a outra
aparecia, além disso, no Novo Mundo. Elas são nitidamente diferenciáveis, se não
levarmos em conta os ovos. Também a sua biologia é de tal maneira diversa que
merece um tratamento separado.

A partir de 1910 o conhecimento da biologia do Schistosomum japonicum
Katsurada desenvolveu-se tão rapidamente que, após poucos anos, já estava
elucidada em seus traços principais. Deve-se isto principalmente às observações
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dos pesquisadores japoneses, enquanto a identificação dos hospedeiros intermediá-
rios foi facilitada pela literatura malacológica já disponível em outras línguas.
Verificou-se que Schistosomum japonicum também acomete vários animais domés-
ticos; a infecção normalmente ocorre através da epiderme, mas não mediante
miracídios como inicialmente se admitia baseando-se em indicações de Looss. Es-
tes penetram antes em moluscos, como nos outros trematódeos digenéticos, onde se
formam esporocistos primários e secundários e, finalmente, cercárias de cauda
furcada. Estas não são transmitidas por um hospedeiro auxiliar mas penetram dire-
tamente através da derme do homem ou dos animais domésticos quando eles são
molhados pela água que contém as cercárias. Um estágio de cisto não foi comprovado.

Estas informações acumuladas revelaram-se prontamente fecundas também para
outras espécies de Schistosomum. Como chefe de uma comissão de bilharzia no
Egito, Leiper (1915-1918) comprovou que as espécies locais formavam cercárias
parecidas em moluscos de água doce, através das quais os parasitos podiam ser
transmitidos a macacos e roedores. Estas observações foram mais tarde confirma-
das e ampliadas por outros.

Dos últimos anos deve-se mencionar ainda que Christopherson introduziu uma
terapia bem-sucedida mediante injeção de tártaro emético. Emetina também se
revelou eficaz, embora no homem aparentemente em menor grau. O diagnóstico
foi enriquecido por Fairley com uma reação imunológica.

Distribuição das espécies de Schistosomum

As condições para o surgimento e permanência de uma dada infecção por
Schistosomum são três: a primeira é a introdução do parasito por pessoas ou ani-
mais domésticos acometidos; a segunda, a existência e abundância de moluscos
de água doce que possam servir como hospedeiros intermediários, e a terceira,
uma temperatura adequada de água como normalmente é encontrada nos países
tropicais e subtropicais. A primeira condição foi atendida até aqui pelo trânsito
mundial, e em alguns lugares pelo tráfico escravagista ao que se juntou recente-
mente a Guerra Mundial. A segunda condição é de significado fundamental e a
sua ausência garante que uma região permaneça indene, apesar de clima adequa-
do e introduções reiteradas. A influência da temperatura da água permite a infec-
ção em águas que são abastecidas por fontes ligeiramente termais ainda que em
clima temperado. Todavia tais condições são raras e sem maior significado. Ainda
teria de ser mencionada uma quarta condição, nunca completamente ausente,
representada pela ocupação e pelo costume dos habitantes. Sem repetidos e dura-
douros contatos com água infectada não são de temer-se infecções intensivas. A
bilharzíase torna-se, assim, uma doença profissional que está sobretudo ligada ao
cultivo do arroz. Lavadeiras que ficam horas a fio em pé na água e meninos que
prolongam desmesuradamente seus banhos no período mais quente do dia estão
igualmente muito expostos à infecção, como é fácil verificar-se.
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Generalidades sobre o gênero Schistosomum

São conhecidas até o presente oito espécies de Schistosomum, as quais vivem
todas em vasos sanguíneos de mamíferos. Haematobium e mansoni são praticamente
restritas à espécie humana, japonicum encontra-se também em animais domésticos.
As restantes bovis, spindale, bomfordi, indicum e turcestanicum vivem em animais
domésticos, sobretudo cavicórneos. A presença ocasional de exemplares adultos
no homem não está seguramente comprovada embora, não faltando oportunidade
para infecção, as cercárias provavelmente penetrem na derme humana. O
comprimento é influenciado pelo estado de contração, sendo maior na morte
espontânea. Todas as espécies apresentam dimorfismo sexual.

As fêmeas parecem-se com nematódeos mas são portadoras de duas pequenas
ventosas na extremidade anterior. Os machos têm a forma de língua, como é
comum em trematódeos menores. As bordas laterais podem dobrar-se uma por
cima da outra de maneira a formar-se uma cavidade (canalis gynaecophorus) no
qual a fêmea é acolhida por período mais longo e onde a fecundação pode dar-se
sem a concorrência de um cirro. As ventosas são mais fortemente desenvolvidas
no macho, e sua cutícula é em parte espinhosa.

O comprimento do macho não difere muito de um centímetro; as fêmeas são
geralmente mais longas. As fêmeas das diferentes espécies são facilmente
distinguíveis pela forma dos ovos sempre inoperculados que, com exceção de
haematobium, indicum e bomfordi, são muito diferentes. Os machos são mais
difíceis de diferenciar, o que contudo não tem importância prática.

A organização interna é, em todas as espécies, muito simples. A bifurcação do
intestino situa-se atrás da extremidade anterior, respectiva às ventosas aproximadas;
os cecos paralelos podem juntar-se uma ou mais vezes em menor ou maior extensão,
enquanto a porção terminal do intestino é sempre ímpar. Apesar da grande
variabilidade, a forma do intestino pode ser de alguma utilidade na distinção das
espécies.

Os machos apresentam, conforme as espécies, um número diverso de folículos
testiculares pelos quais podem ser distinguidos: mansoni com cerca de oito,
haematobium com quatro a cinco e japonicum com seis ou sete. Haematobium
tem, além disso, uma vesícula seminal.

Existe um vaso deferente simples.
As fêmeas têm um ovário e um corpo vitelígeno de extensão e localização

variáveis, bem como um longo tubo que corresponde ao útero e à vagina. Uma
parte funciona também como oótipo. Em mansoni encontra-se geralmente apenas
um ovo maduro, em haematobium há vários, e em japonicum são ainda mais
numerosos. Essas diferenças nos permitem admitir uma fertilidade correspondente.

Em ambos os sexos a cor do corpo é branco láctea, o conteúdo intestinal podendo
apresentar-se escuro quando é constituído de sangue digerido. Os vermes são
facilmente perceptíveis nas veias mesentéricas dos animais de experimentação,
apresentando movimentos vivazes.
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Schistosomum mansoni
(Estampa I, fig. 3-6; est. II; est. III, fig. 1-6; est. IV; est. V)

Das três espécies de Schistosomum que parasitam humanos, mansoni parece-
me a menor. As fêmeas encerram habitualmente apenas um ovo maduro no útero,
o que permite concluir que a produção é pequena e está em consonância com as
observações. Os machos distinguem-se por um testículo tubiforme com cerca de
oito divertículos e pela ausência de uma vesícula seminal. O ovo tem sempre um
espinho lateral dirigido algo obliquamente ao pólo proximal. O pólo distal pode
parecer prolongado em forma de bastão, o que talvez o leve a ser confundido com
um espinho terminal. Muito raramente vêem-se dois ou mesmo três espinhos late-
rais quando o ovo sofreu rotação ao longo do seu eixo longitudinal durante a
formação da casca. Também são observadas ocasionalmente alterações patológi-
cas como encarquilhamento, calcificação e formação de cristais na casca; tam-
bém uma parte dos ovos às vezes permanece não fecundada. Porém, geralmente o
ovo, de coloração levemente amarela, transparente, contém um embrião vivo,
que só manifesta mobilidade quando alguma água penetra na casca por osmose.
Lavando-se as fezes com água fria até que sobrem apenas as partículas insolúveis
e os ovos, e colocando-se então estes em água morna de quase 30ºC, os cílios que
cobrem os embriões e os das membranas das quatro protonefrídias começam a
agitar-se e o embrião a contrair-se. Ocasionalmente este é visto rompendo a casca
mediante uma rotação violenta e escapando para a água circundante onde, sob
fortes estiramentos, começa a nadar. Em cápsulas de vidro, sob iluminação ade-
quada, pode-se reconhecer facilmente os miracídios nadando próximos à superfí-
cie, por seus movimentos característicos. Reunindo-os com caramujos dos gêneros
Planorbis ou Physa começa, após um curto período de indiferença, a penetração
nestes. Isto se dá de preferência nas antenas, que então mostram um intumescimento
primário atribuível à secreção tóxica de duas grandes glândulas. Este regride após
algum tempo, retornando porém se nesse ponto se desenvolve um esporocisto pri-
mário. As células germinais destes desenvolvem-se em curtos tubos que migram
para o fígado e a gônada. Aqui se desenvolvem em longos tubos feltrosos, nos
quais se formam, por fim, as cercárias. Estas são levadas a migrar unicamente pelo
calor e pela luminosidade, de forma que mesmo as águas mais infecciosas são
inócuas nas primeiras horas da manhã. As cercárias são bastante móveis, porém
não se afastam muito de um local. As vibrações da cauda dão lhes a aparência de
um ‘8’ ou de um bastão de Esculápio, o que é perceptível também macrosco-
picamente. Não raro pendem da superfície da água, em posição perpendicular,
fixadas pelo ramo da cauda, e algumas vezes ficam paradas livremente na água
com a cabeça para baixo. Colocando-se as cercárias móveis, pouco após sua
eclosão, na água e sobre a pele de pequenos mamíferos, ou imergindo-se estes
parcialmente em água contendo cercárias, estas começam imediatamente a per-
furar a pele e a introduzir-se através dela de tal maneira que, em cerca de vinte
minutos, são encontradas apenas esparsas cercárias inteiras. Os corpos das demais
desapareceram, sobrando apenas as caudas. Nesse ínterim as primeiras ainda são
evidentes em cortes da epiderme ou cútis. No final do experimento ratos brancos
mostram nítidas reações de comichão que podem ser documentadas cinemato-
graficamente. Geralmente a pele apresenta pouca reação no local. No máximo
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encontram-se, nos primeiros dias, pontinhos vermelhos no local da penetração.
Após o banho em águas infestadas surge com freqüência coceira, aparentemente
sem urticária. O fenômeno era conhecido de dois locais de banho, sem que os lá
infectados suspeitassem da causa.

Após uma única infestação intensiva o período inicial parece decorrer sem rea-
ção. Também pequenos animais de laboratório, que em poucos dias foram infesta-
dos com centenas de cercárias, não apresentam sintomas especiais. Os pequenos
trematódeos espalham-se nos dias seguintes por todo o corpo, mas são identificados
com facilidade apenas em infestações excessivas. Alguns ficam provavelmente re-
tidos em vários órgãos mas a grande maioria é localizada, após três semanas, nas
veias mesenteriais ou no fígado. Aí os dois sexos se encontram. Em experiências
com animais encontrei, após cerca de cinco semanas, fêmeas, cada uma com um
ovo maduro, bem como ovos, em reduzido número, na parede intestinal.

Em infestação única e intensiva no homem podem surgir, após a quarta sema-
na, sintomas que lembram doenças sorológicas. São eles: urticária, com freqüên-
cia em dimensões excessivas, outras manifestações que indicam uma localização
semelhante nos órgãos internos e febre que pode durar semanas. Parecem surgir
com o início da oviposição, no entanto, no começo, os ovos podem estar ausentes
das fezes. Em casos duvidosos pode-se fazer um exame de eosinofilia e promover
reações biológicas até que o aparecimento dos ovos, que não tardará, confirme a
diagnose. Faust, que fez observações análogas no Schistosomum japonicum, men-
cionou que a eosinofilia atinge freqüentemente os graus mais elevados. Dos sinto-
mas, o primeiro a desaparecer é a urticária, ao passo que a febre só recua mais
tarde. Podem então surgir sintomas locais da parte do intestino e do fígado, bem
como tumor no baço.

Em pirexias mais prolongadas de origem obscura ter-se-á, portanto, que pensar
em infestações por Schistosomum. Risquez publicou alguns desses casos na
Venezuela e eu mesmo vi, com Penna, um caso certamente desse tipo que termi-
nou em morte (o número dos Schistosomum encontrados não foi, no entanto, muito
elevado). No Brasil as infestações são em geral graduais e não muito intensas, de
maneira que não há pirexia porque se instala uma acomodação progressiva.

Os vermes adultos estão evidentemente bem adaptados ao corpo, não causando
lesões nítidas enquanto se localizam em vasos suficientemente amplos. Um coelho,
que apresentava mais de quinhentos vermes de ambos os sexos nas veias mesenteriais
repletas de sangue, não apresentava alterações visíveis. Todos os sintomas come-
çam no período da oviposição, que ocorre principalmente no fígado e na parede
intestinal, embora sejam encontrados ovos também em outros órgãos. Eles não são
sempre transportados por embolia mas postos aí pelos vermes que, em cortes, são
freqüentemente encontrados próximos dos ovos. Tontura e confusão são observa-
dos freqüentemente na infestação por mansoni e provavelmente atribuíveis a loca-
lização no cérebro, como também se observa na infestação por japonicum.

Após uma concentração mais prolongada nas veias mesentéricas os vermes
migram para as ramificações mais finas, no fígado e na parede do intestino. As
fêmeas abandonam os machos, podendo assim seguir mais adiante. Os ovos de-
positados na parede intestinal alcançam o lúmen, de maneira não inteiramente
esclarecida, e de lá o meio exterior.
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Apenas um número bastante reduzido infesta novos caramujos, cuja enorme
produção de cercárias compensa a perda. Uma grande parte dos ovos deve enca-
lhar na parede intestinal, o esporão lateral dificultando o avanço. Processos
ulcerativos ou supurativos não entram em consideração, pelo menos nos casos
mais leves. Ovos que foram depositados nas glândulas linfáticas, nos mesentérios
ou em qualquer entranha que não esteja em comunicação com o meio exterior
não podem alcançá-lo durante o tempo de vida do hospedeiro. Isto também vale
para os numerosos ovos que são encontrados no fígado. Eles nunca se situam nos
dutos biliares e, pela minha experiência, também não nos vasos sanguíneos maio-
res, mas no tecido conjuntivo interlobular, aparentemente, em geral, fora do lúmen
dos capilares. Aí atuam como agentes de inflamação formando-se, em torno deles,
tubérculos de corpos estranhos, sem propensão a formação de abscesso, enquanto
a cicatrização fibrosa parece ser uma manifestação mais tardia. Células gigantes
formam-se, pela minha experiência, somente em volta das cascas de ovos vazias,
quando o miracídio, por razões desconhecidas, liberou-se. Esses processos levam
às vezes a uma nítida inchação do fígado que pode ser acompanhada de um tumor
no baço. Ocorrendo ascite pode-se julgar o caso como cirrose, ainda que não haja,
ou seja rara, a icterícia. Os derrames, pelo menos em parte, podem ser atribuídos
a alterações do mesentério.

Fig. 1 Corte de um pequeno nódulo do omento, aumento de cerca de cem vezes.
Em Kartulis, Bilharziakrankheit.1

1 Bilharzíase. [N.T.]

Os quadros extremamente multiformes e freqüentemente contraditórios são de
mais fácil estudo em infestação por japonicum, como o fizeram Faust e Meleney.
Só não se deve estender os achados de infestações maciças experimentais, sem
mais nem menos, a infestações de decurso normal no homem, nas quais há tempo
para processos regenerativos.
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Em experimentos encontram-se numerosos vermes nas menores ramificações
venosas do mesentério, ao lado da parede intestinal, e nesta em toda a extensão
do canal intestinal. Se preferem, no homem, a parte terminal do mesmo canal ou
se só aí provocam sintomas mais notáveis, tenho que deixar como questão pen-
dente. Diarréia pode se originar no intestino delgado, enquanto a mistura de muco
com sangue deve corresponder mais ao intestino grosso. No reto e no ânus encon-
tram-se também tumores papilomatosos e adenomatosos que nesta última locali-
zação podem ser confundidos com hemorróidas. No Brasil não foi observada dege-
neração maligna, mas alhures, sim.

A anatomia macro e microscópica traz mais esclarecimentos do que a observa-
ção exclusivamente clínica. As melhores observações foram realizadas em casos
americanos nos quais estava excluída uma infestação mista. Letulle (1905) dá
uma descrição precisa do achado em um caso crônico da Martinica. Flu (1911)
examinou um caso no Suriname em que numerosos ovos eram eliminados com a
defecação. Risquez (1916/1917) relata autópsias nas quais foi encontrada bilharzíase.

Fig. 2. Corte de um pequeno papiloma por bilharzíase do reto. Acúmulo maciço de ovos na submucosa.
Aumento de cerca de oitenta vezes. Em Kartulis, Bilharziakranhheit.

Lampe (1926) enumera não menos que 21 achados patológicos que podia atri-
buir a infestação de Schistosomum mansoni. A maioria referia-se a fígado, veia
porta ou intestino e peritônio. Além disso, encontrou focos miliares em gânglios
linfáticos, pulmões e miocárdio. Esse autor chama a atenção para a possibilidade
freqüente de confusão com tuberculose e carcinomatose miliar.

No intestino encontrou as alterações já descritas por Letulle: pequenos pólipos
pedunculados, ulcerações, abscessos miliares, além de esclerose da parede do in-
testino grosso, do reto e do tecido conjuntivo periproctal.2 No fígado ele encontrou

2 O mesmo que perirretal, que circunda o reto. [N.E.]
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uma esclerose de tecido conjuntivo periportal3 dura e branca como descrito por
Symmers (1903), que comparou os tirantes com o cabo de um cachimbo de barro.
Parece ser nitidamente distinta da cirrose alcoólica.

Estas e outras observações, combinadas com as da infestação semelhante por
Schistosomum japonicum no homem e nos animais, levam às seguintes conclusões:

As modificações histológicas são em parte progressivas em parte regressivas,
sendo precedidas naturalmente pelas primeiras. Em volta dos ovos maduros, que
atuam como um estímulo, forma-se uma infiltração de células redondas e células
eosinófilas. No intestino podem ser acompanhadas de hiperplasia e hipertrofia das
glândulas de Lieberkühn. Oviposições maciças podem conduzir a necroses cir-
cunscritas, ulcerações e supurações das quais talvez participem bactérias. As
manifestações regressivas são iniciadas pela transição das células redondas a cé-
lulas fusiformes e terminam com a formação de um tecido conjuntivo fibroso,
portanto com uma cicatrização e não um restitutio ad integrum. Só se encontram
então cascas de ovos vazias, freqüentemente no interior de células gigantes. Mais
tarde estas também parecem desaparecer.

Estas observações apontam para uma imunização que é, porém, incompleta e
possivelmente apenas local.

Em infecções continuadas podem misturar-se manifestações progressivas e re-
gressivas. Lampe também assinala que, em vários casos de bilharzíase, confirma-
dos por autópsia, em repetidos exames fecais não se encontraram ovos.

Fig. 4. Ovos de bilharzia calcificados.
De um fígado cirrótico macerado.
Segundo Dr. A . R. Richardson.

Fig. 3. Cirrose do fígado. As listras brancas
(excrescências de tecido conjuntivo no âmbito dos

capilares do sistema porta) são o resultado da reação
aos ovos da bilharzia. Em Kartulis, Bilharziakrankheit.

Em casos duvidosos aconselho colher o material para exame por enxaguamento
ou raspagem em vários pontos do cilindro fecal, e sobretudo reparar na cobertura
de muco e sangue.

No caso de Letulle permanece sem explicação satisfatória, por enquanto, a
razão pela qual os sintomas hepáticos quase não foram percebidos e as localiza-
ções variaram.

Apesar de já estar disponível uma extensa literatura, a distribuição do
Schistosomum mansoni e de seus hospdeiros intermediários no Novo Mundo ainda

3 Que ocorre ao redor da veia porta. [N.E.]
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é insuficientemente conhecida. Nas Antilhas subsistem vários focos, dos quais se
tornaram conhecidos, sobretudo, os da Martinica, Guadalupe e Porto Rico. Mas
em Cuba a infestação não existe ou pelo menos deve ser muito rara. Ainda faltam
informações suficientes para excluir a existência de focos na América Central. Na
Venezuela e Guiana Holandesa já foram observados numerosos casos, e um número
mais reduzido nas Guianas Francesa e Britânica. No Brasil a infestação é ampla-
mente distribuída sobretudo na Bahia e ao norte de lá. Mais para o sul só são
conhecidos alguns casos isolados. O clima, as condições locais e a presença de
hospedeiros intermediários são determinantes para o surgimento e a subsistência
da infestação.

Schistosomum haematobium
(Est. I, fig. 1-7; est. III, fig. 7-10, 13; est. V. fig. 1, 3)

Esta espécie foi observada primeiramente junto com a mansoni no Egito, mais
tarde sozinha na África do Sul, onde ainda continua freqüente. Aparece ainda em
algumas outras localidades da África, por exemplo, no Sudão e na Tunísia. Nas
Índias Orientais4 ocorrem igualmente alguns focos, por exemplo, na Mesopotâmia,
onde muitos soldados adoeceram. Além disso, foi encontrada nas Ilhas Maurício e
em Chipre. Na África foi reconhecido como hospedeiro um caramujo de água
doce que, pela semelhança externa com uma Physa, recebeu o nome de Physopsis.
Afora a Physopsis africana foram ainda mencionados alguns outros caramujos do
gênero Isidora (Bullinus). A ocorrência em Limnaea natalensis parece pouco pro-
vável posto que as limnaes são amplamente distribuídas sem que funcionem como
hospedeiros intermediários para esquistossomos humanos. Os outros caramujos, ao
contrário, têm uma distribuição muito mais restrita. Recentemente o Schistosomum
haematobium foi observado também em Portugal (Tavira) em água de temperatura
(naturalmente) mais elevada, e aqui, notavelmente, é um pequeno Planorbis
(metidjensis) que atua como hospedeiro intermediário, conforme foi verificado por
A. Bettencourt.

Os ovos de Schistosomum haematobium são reconhecíveis por seu espinho ter-
minal, e após sedimentação ou centrifugação podem ser comprovados sem dificul-
dade na urina. A existência de hematúria chama a atenção para isto. É imprescin-
dível buscar ovos de Schistosomum onde ela existe endemicamente. Eliminação de
ovos com espinho terminal pelas fezes deve ocorrer apenas em dupla infestação ou
em casos de outro modo complexos, não tendo importância para a diagnose.

Os ovos são visíveis macroscopicamente e normalmente contêm um embrião
maduro (miracídio) que emerge em contato com a água. Com estes são infestados
os mencionados hospedeiros. Após o tempo necessário obtêm-se as típicas cercárias,
com as quais se podem infestar coelhos, cobaias, ratos e camundongos. Após pouco
mais de um mês, ambos os sexos podem ser encontrados nas veias mesentéricas, e
as fêmeas podem ser caracterizadas pelos ovos maduros dos quais encontram-se

4 No original consta Índias Ocidentais, mas os autores certamente se equivocaram. Índias Orientais
designa as antigas colônias holandesas da Indonésia, mas houve várias companhias das Índias
Orientais (inglesa, francesa, dinamarquesa e mesmo holandesa) que abarcavam zona mais vasta, a qual
se confunde com o Oriente todo. [N.E.]
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vários no útero, ao contrário do que ocorre no mansoni. Nos machos devem-
se poder comprovar quatro testículos e uma vesícula seminal.

A permanência na veia porta e em veias mesentéricas parece comum a todos
os esquistossomos; porém, o que caracteriza o haematobium é a transmigração
para as veias do aparelho urogenital, nas diversas partes do qual os ovos podem ser
encontrados maciçamente em casos crônicos e de grande intensidade. Na parede
da bexiga eles formam incrustações que podem ser comprovadas citoscópica ou
operativamente em vida. Também foram observados numerosos casos de formação
de obstruções, fístulas, papilomas e carcinomas. Rins, ureteres, uretra e mesmo
órgãos genitais masculinos e femininos nem sempre ficam indenes. Tais casos
devem corresponder em geral a casos de infestações maciças e repetidas
continuadamente. Fora do Egito parecem predominar infestações mais leves nas
quais aparecem, sobretudo, hematúria e cistite em grau moderado.

À suposta ocorrência freqüente de alguma imunidade no Egito podem contrapor-
se outras experiências, que apontam para uma duração quase ilimitada da vida do
parasito. Existem numerosas observações sobre a saída de ovos viáveis das dife-
rentes espécies de Schistosomum de 15 a 20 anos após a última oportunidade de
infestação. Em um caso são registrados até 28 anos. Deveria, portanto, tratar-se de
uma reação reduzida.

Sintomas envolvendo o fígado, como cirrose com ascite, parecem ser mais
raros no haematobium do que nas outras espécies; porém, foi observada uma rea-
ção febril após infestação única mas intensiva, assim como urticária. Ocasional-
mente são também encontrados ovos no cérebro, nos pulmões e em outras partes
do corpo, como aliás ocorre na esquistossomíase, e pode explicar os sintomas
associados. É provável que a produção de ovos seja consideravelmente maior em
haematobium do que em mansoni. O espinho apical deve favorecer a progressão
dos ovos mais do que nas outras espécies. Apesar disso, uma grande porcentagem
obviamente fica retida no corpo ou só alcança o meio exterior tardiamente, por
ulceração. Na minha opinião ainda não foi dada a explicação de como se processa
a saída precoce dos ovos sem grandes modificações. As indicações a este respeito
não são convincentes nem para o haematobium, não podendo ser aplicadas às
outras espécies sem distorções.

Schistosomum japonicum
(Est. III, fig. 14)

Este setor da parasitologia foi estudado em suas linhas principais por pesquisa-
dores japoneses em sua pátria. Ainda que existam contribuições alheias, o esclare-
cimento das questões principais é mérito dos japoneses. Essas descobertas possibi-
litaram o conhecimento das grandes semelhanças biológicas das outras espécies
de Schistosomum. A enfermidade, há muito tempo conhecida na sua forma
endêmica aguda e designada por vários nomes (por exemplo, febre de Katayama)
reina no Japão, em Formosa,5 na China e nas Filipinas, sendo apenas muito excep-
cionalmente observada em brancos.

5 Ilha do Oceano Pacífico, também chamada Taiwan, entre o mar da China meridional e o mar da
China oriental, separada do continente pelo estreito de Formosa ou Taiwan. [N.E.]
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O Schistosomum japonicum Katsurada foi descoberto só um pouco mais tarde e
de forma independente por Catto, aparecendo na literatura também sob o nome de
Schistosomum cattoi.

Recentemente o parasito e a doença foram estudados também na China, por
Faust e Meleney. Em sua abrangente monografia a história e a literatura são trata-
das pormenorizadamente, podendo servir de referência. Eles ampliaram nossos
conhecimentos através de novas contribuições, baseadas em numerosas observa-
ções e experimentos.

Pode-se depreender da extensa literatura que japonicum comporta-se de ma-
neira bastante semelhante ao mansoni, apenas os sintomas da infestação em geral
são bem mais intensos e aparecem mais rapidamente. Os ovos são sem dúvida
produzidos em quantidades bem maiores, sendo, por isso, facilmente encontrados
nas fezes e no fígado. A ocupação com a agricultura e a adubação com excrementos
humanos oferecem oportunidades diárias e copiosas de infestação. Talvez deva-se
apenas a isso a localização especialmente abundante do parasito e seus ovos em
outros órgãos. A designação desta infestação como bilharzíase arteriovenosa não
parece justificar-se, já que em todas as formas o parasito é propagado pela circula-
ção arterial sem se estabelecer definitivamente nela.

A infestação de animais domésticos maiores é um traço característico deste
parasito e pode ser utilizado em estudos anatomopatológicos. O decurso porém
não parece ser o mesmo em todas as espécies. No homem e sobretudo nos cavalos
pretende-se observar uma imunização gradual. O parasito também é encontrado
em ratos selvagens.

Os hospedeiros intermediários das espécies de Schistosomum

Como hospedeiros intermediários das três espécies de Schistosomum encontra-
das no homem prestam-se, para cada uma das espécies, grupos de caramujos de
água doce diferentes entre si. Os hospedeiros das duas espécies encontradas no
Egito são pulmonados sem opérculo, reconhecíveis pela forma da concha. Os de
Schistosomum japonicum são sempre pequenos caracóis branquiados,6 turriformes,
providos de fino opérculo. Sua distribuição deve corresponder em parte à da cultu-
ra do arroz. Até o presente eles só foram encontrados no Japão, na China e em
países vizinhos. O parasito existe contudo também nas Filipinas. O primeiro hos-
pedeiro conhecido levava originalmente o nome Blanfordia ou Katayama nosophora.
Em Formosa ocorre uma espécie muito parecida (formosae).

Segundo Annandale esses hospedeiros intermediários e um outro observado por
Faust e Meleneij, o huspensis, pertencem ao gênero Oncophora, família Rissoidae.
Nesta inclui também os grupos designados como Hydrobiidae, Amnicolidae e
Paludestrinidae (ver fig. 5 do texto).

Todos esses caracóis são pequenos ou de tamanho moderado. Encontram-se
mais em lugares úmidos do que na água, embora esta obviamente seja imprescin-
dível à infestação.

6 No original, Kiemenschnecken, palavra composta que pelos termos “Kieme” = brânquia e “Schnecke”=
caracol.
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Os hospedeiros intermediários de Schistosomum haematobium: Physopsis afri-
cana, Isidora dybowskii, innesi, forskali, africana e globosa (citados segundo Kay
Sharp) têm voltas de percurso igualmente íngreme mas são sinistrógiras como as
espécies de Physa, das quais são distinguíveis pela rádula. Planorbis metidjensis, o
hospedeiro intermediário em Portugal, é inteiramente diferente, assemelhando-se
a Planorbis centimetralis Lutz, um hospedeiro intermediário de Schistosomum

Fig. 5. Hospedeiros
intermediários de
Schistosomum
japonicum; 1 –
Oncomelania nosophora;
2 – Oncomelania
huppensis. Aumento 3:1.
Segundo Faust e
Meleney.

mansoni. (Confirmando-se a indicação de que Limnaeus
natalensis abriga igualmente os esporocistos e cercárias de
Schistosomum haematobium, ter-se-a que dar atenção tam-
bém aos caracóis dextrógiros na África.)

Schistosomum mansoni tem, até onde se saiba, apenas
espécies de Planorbis como hospedeiros intermediários. Physa
rivalis, Planorbis nigricans e Planorbis immunis são atacados
pelos miracídios, mas a infestação não se consuma plena-
mente. Planorbis (caracóis patelares) é um gênero muito rico
em espécies e amplamente distribuído. Para infestação pres-
tam-se provavelmente apenas as formas maiores, com san-
gue vermelho. No Egito há que considerar-se principalmente
o Planorbis boyssii, na América do Sul, em primeiro lugar o
Planorbis olivaceus, cujos exemplares maiores podem alcan-
çar um diâmetro de 38 mm. O mesmo pode ser encontrado
no Brasil e na Venezuela e parece ser, muitas vezes, desig-
nado com o nome posterior de guadelupensis. Reservo este último para uma espé-
cie menor, que se deixa infestar igualmente. Além disso, devem ser considerados
o centimetralis por mim descrito e, possivelmente também, o peregrinus d’Orbigny,
que é um pouco maior e disseminado mais ao sul do continente. As diferentes
espécies ocorrem na maioria das vezes em águas barrentas, paradas ou de curso
lento.

Em temperatura e iluminação adequadas a infestação se dá com facilidade,
processando-se sobretudo através das antenas que apresentam alterações peculia-
res. Como em todos os experimentos similares, uma infestação maciça pode acar-
retar a morte dos moluscos. Penetrando apenas um miracídio, parece que dele
surgem cercárias correspondentes a um único sexo.

Estrutura dos miracídios e cercárias

Um exame mais preciso dos miracídios e cercárias não é de maneira nenhuma
fácil. Os melhores resultados obtêm-se mediante o uso de objetiva de imersão em
óleo, com espécimes vivos protegidos do esmagamento e em observação prolon-
gada e repetida. (Coloração vital com vermelho neutro não dá aqui resultados
particularmente notáveis.) A utilização de ácido ósmico e formol para fixação sob
lamínula também pode originar boas imagens. Não vejo vantagem na coloração
de objetos por inteiro. Porém, cortes histológicos, especialmente de caracóis infes-
tados, permitem bons resultados com diferentes métodos de coloração. Não se
deve esperar ver as estruturas mais ou menos embrionárias que são, além de páli-
das, comprimidas em um espaço apertado, com a mesma nitidez em que apare-
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cem em algumas ilustrações. A não existência de fotografias que apresentem uma
nitidez correspondente é a melhor prova de que essas figuras são construções nas
quais concepções subjetivas desempenham um papel importante. Por isso,
freqüentemente as observações não coincidem com minhas próprias e com as de
outros. Que os miracídios e cercárias isolados se distingam tão facilmente entre si
é de pouca valia para um observador microscopista comum, e isto também não é
necessário sob nenhuma circunstância, já que a identificação específica é fornecida
de maneira muito mais segura pela forma do ovo e pelo hospedeiro intermediário.
Menciono aqui apenas aquilo que, por minhas experiências com Schistosomum
mansoni, é possível reconhecer com moderada acuidade visual e boas condições
ópticas.

A casca do ovo é em si mesma incolor, aparecendo nas fezes ligeiramente
amarelo-córnea. A casca externa, no mansoni e haematobium oval-alongada, é
nitidamente espessada nos pólos e no espinho. A interna, fina e nitidamente
circunscrita, não passa para o espinho. No seu interior e externamente ao em-
brião vêem-se gotas achatadas que talvez sejam uma secreção deste último mas
que usualmente são consideradas como restos do vitelo. Em japonicum a forma
do ovo é mais curta e arredondada, com um rudimento de espinho lateral sem
ponta regular. O embrião oval apresenta, na extremidade mais afilada, uma
pequena papila em forma de calota. No restante ele é quase que inteiramente
revestido de cílios bastante longos e densos que, na extremidade anterior, são
dirigidos em geral para frente e no resto para trás. Quando estes começam a se
mover, tornam-se visíveis também quatro protonefrídias. Além disso reconhecem-
se duas longas glândulas tubuliformes cujo delgado pescoço, no mansoni, dobra-se
nitidamente para o lado, atrás da papila, abrindo-se para o exterior. Entre ambas
situam-se os rudimentos do canal intestinal muitas vezes dilatado por material
vitelino. Mais para trás notam-se numerosas formações arredondadas, pálidas,
que representam, em sua maior parte, células germinativas. Nas mais anteriores
acredita-se reconhecer um sistema nervoso. Segundo Faust localiza-se em frente
a elas, no japonicum, um órgão glandular cujos dutos se abrem lateralmente
para o exterior e que podem expelir gotas de secreção. O embrião é extrema-
mente contrátil, mas fibras musculares não são claramente visíveis de nenhum
modo.

Cercárias. Se somarmos o comprimento do corpo, evitando a contração exten-
siva, e a parte caudal ímpar, obteremos os seguintes valores: Schistosomum mansoni
segundo observação própria 0,41 mm, haematobium segundo Bettencourt e Perei-
ra 0,395 mm; a duvidosa cercária de Blacklock e Thompson medindo 0,324 mm. A
cercária de japonicum, segundo Faust e Melenez, é igualmente menor. De dez
exemplares, nove mediam entre 120 e 150 mm de comprimento do corpo e de 140
a 160 mm de cauda (a décima, anormalmente pequena, não levei em considera-
ção). Os ramos, aliás bastante contráteis, apresentam diferenças maiores e me-
dem respectivamente 0,08, 0,09, 0,065 e 0,05 a 0,079 mm. A correspondente
largura do corpo foi de 0,04-0,05, 0,058-0,06 e 0,04-0,05 mm.

O comprimento e a largura de machos e fêmeas adultos são para mansoni,
segundo Pirajá, de 12 : 0,58 e 14 : 0,168, para haematobium segundo Brumpt de
10-15 : 1 e 15-20 : 0,1-0,2 mm. (Isto confirma minha suposição de que mansoni
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seria algo menor que haematobium.) Para japonicum extraio de Faust e Meleney
os seguintes valores máximos: comprimento, macho 12, fêmea 12,3; largura 1,2 e
0,11 mm. Em vida os vermes podem estender-se bastante em comprimento, en-
quanto exemplares que morrem lentamente atingem até 30 mm (com correspon-
dente decréscimo na largura).

Pelas diferentes figuras, indicativas de um alto grau de combinação e
esquematização, os embriões de haematobium e mansoni não apresentam diferen-
ças essenciais. Já a figura detalhada mas bastante esquemática de Faust mostra
uma outra forma de glândulas cefálicas em japonicum. Após a penetração nos
caramujos as glândulas cefálicas desaparecem, mas as quatro protonefrídias per-
manecem nitidamente visíveis.

Apesar de sua relativa abundância as cercárias com cauda furcada haviam, até
então, passado despercebidas. Agora conhecemos vários tipos, na maioria das
vezes pertencentes aos Holostomidae e providas de uma faringe nítida. Talvez
existam formas semelhantes também entre os Monostomidae. Só uma pequena
parte pertence aos esquistossomos, sendo caracterizada pelos seguintes atributos:
ausência de faringe e ocelos, canal intestinal rudimentar. Os ramos da cauda
diferenciam-se nitidamente desta e são mais curtos do que a parte ímpar. Na extre-
midade cefálica não se encontra propriamente uma ventosa, mas uma estrutura
capsular na forma de um ovo truncado cujo forro de partes moles é contrátil,
podendo flectir a extremidade inferior inteiramente para a frente. Parece que na
cápsula bucal também se inserem elementos glandulares. Próximo à margem an-
terior, ora retraídos, ora evertidos, há pelo menos seis espinhos que se conectam
com as aberturas das glândulas, sendo aparentemente ocos. A cápsula é perfurada
próximo ao centro pelo novelo glandular. A ventosa ventral é pequena e situada
atrás do meio e pode, por um lado, ser evertida e, por outro, retraída profundamente.
Posterior a ela há um acúmulo de formações pequenas arredondadas, facilmente
coráveis, consideradas, aparentemente com razão, os primórdios genitais. O espaço
corporal restante é preenchido em grande parte por células glandulares tubuliformes
simples; elas são freqüentemente denominadas glândulas cefálicas, se bem que se
situem na parte posterior do corpo, apenas desembocando perto da cabeça. Glân-
dulas salivares parece um nome mais apropriado, embora sua ação se dê fora do
corpo, o que de resto também ocorre em glândulas salivares. De cada lado da
ventosa vêem-se três grandes células glandulares levemente granulosas que são
deslocáveis, podendo, em parte, sobrepor-se. Tem-se freqüentemente a impressão
de que o seu número é maior, mas nunca vi mais que três dutos eferentes em um
novelo. Com relação à ocorrência, diante de cada uma delas, nos esquistossomos
humanos, de duas células glandulares diferentemente coráveis, os dados divergem.

Nas minhas cercárias, indiscutivelmente do tipo mansoni, encontrei então, de
cada lado, três células glandulares com três dutos eferentes, em consonância com
os achados de vários autores. O mesmo é defendido energicamente por Bettencourt,
em oposição a Blacklock e Thompson, para cercárias de Schistosomum
haematobium de Portugal. Em contraste há um outro tipo com duas glândulas
anteriores e três posteriores de cada lado, de constituições diferentes e um número
correspondente de dutos glandulares, a saber, cinco de cada lado. O mesmo
verificou-se em Schistosomum spindale e cercárias indianas, e por Khalil em
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cercárias provenientes de Planorbis boissyi que correspondiam ao Schistosomum
mansoni egípcio, embora tenham sido designadas erroneamente como
haematobium. Ademais, esse tipo seria válido também para japonicum, ao qual
chegaram a ser atribuídos uma vez até seis pares de glândulas. Admitindo que
Bittencourt e eu não tenhamos, apesar de inúmeras observações, percebido as
glândulas anteriores, seria impossível que elas saltassem aos olhos, como decla-
ram alguns autores. Porém, todas as cercárias de Schistosomum seriam do mesmo
tipo, não podendo ser distinguidas facilmente. Teríamos novamente que conside-
rar o experimento animal como o único critério confiável.

Fig. 6. Corpos de cercárias de Schistossoma haematobium 1, japonicum 2, e mansoni 3; 1 segundo
Bettencourt, 2 segundo Faust, 3 segundo Khalil. Tirado de Bettencourt e Pereira da Silva: The Cercaria of
Schistossoma haematobium, Anais do Instituto Bacteriológico Câmara Pestana, Lisboa, 1925, e Faust e

Meleney, “Studies etc.”, em Journal of hygiene, Baltimore, 1924.

No momento não estou em situação de proceder a um reexame, mas concordo
inteiramente com Langeron que as figuras publicadas, enquanto originais, apre-
sentam um forte cunho subjetivo. Compare-se, por exemplo, a representação da
cápsula bucal e de seu conteúdo, que aparece de maneira diferente em todos os
três desenhos embora deva corresponder ao mesmo tipo. Além disso, um autor
parece ter copiado do outro a curiosa representação do canal intestinal com a
forma de cravo ou osso. Eu mesmo nunca vi algo semelhante. A porção que geral-
mente se consegue ver é tal como está representada no meu desenho e de maneira
nenhuma um tubo rígido. Aliás, a parte mais interna da ventosa sugadora modifi-
cada está em constante movimento e pode ser levada bastante para frente, sob
forma de uma tromba. Como de resto a ventosa bucal sugadora dos trematódeos
não contém glândulas, elas devem corresponder à pré-faringe, também deslocada
para frente.

O sistema nervoso a ser procurado diante da ventosa ventral não está muito
claro em cercárias de mansoni do Brasil. Em preparações coradas encontram-se
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numerosos grânulos que são pequenos, pouco diferenciados e de difícil interpretação.
Eles pertencem em parte, provavelmente, a células contráteis não diferenciadas em
fibras musculares, ao passo que estas são nítidas na cauda de outras cercárias
furcadas.

O sistema de excreção das cercárias foi precisamente observado e descrito por
Cort, Faust e outros. É constituído, em cada lado do corpo, por um canal ramifica-
do com três protonefrídios. Os resultados obtidos não permitem a distinção dos
esquistossomos humanos, não sendo proporcionais as dificuldades das investiga-
ções, que exigem demoradas observações com material vivo.

A cutícula das cercárias apresenta uma espinulação extensa mas muito fina.
Nos subseqüentes estágios de desenvolvimento das cercárias, tais como foram

encontrados por Leiper, Faust e outros pesquisadores em experimentos em massa,
as glândulas cefálicas são as primeiras a desaparecer. Os pequenos trematódeos
apresentam uma forma alongada, uma modificação gradual do canal intestinal
até sua conformação definitiva e, finalmente, o desenvolvimento dos primórdios
genitais e do dimorfismo sexual. Não é de se temer uma confusão com outros
trematódeos. A dispersão no corpo dá-se pelos vasos linfáticos e sanguíneos.

Dimensões

Valores limites e médios das dimensões foram dados por vários autores.
Abstraindo-se a precisão das medidas e as variações naturais, dependem do meio
em que o exame é feito e do estado de contração dos espécimes. Ovos são medi-
dos com mais facilidade nas fezes ou na urina; uma rápida fixação em formalina
causa pouca modificação. Miracídios, cercárias e demais estágios de desenvolvi-
mento são induzidos com maior facilidade a um torpor térmico por leve e gradual
aquecimento do preparado sob lamínula. Podem também ser fixados em formol,
sublimado7 ou ácido ósmico sem que sejam provocadas situações anormais de
contração. A morte gradual dos parasitos no cadáver do hospedeiro leva a um
relaxamento geral que não corresponde às reações que ocorrem em vida. Não faz
muito sentido procurar valores matemáticos precisos, já que todas as dimensões
estão sujeitas a consideráveis variações individuais. Para fins práticos bastam valo-
res aproximados, como os apresentados a seguir:

Ovos. Sobre Schistosomum mansoni, Pirajá, Gonzales, Martinez e Holcomb dão
dados que se baseiam em numerosas medidas. As extremas situam-se, para o com-
primento, entre 112 e 117 µ, para a largura entre 56 e 76 µ. As médias aproximadas
podem valer 0,15 mm de comprimento e 0,06 mm de largura. Para Schistosomum
haematobium, Kay Sharp dá como comprimento 0,16 e largura 0,04 mm.

Para japonicum existem numerosos dados que apresentam bastante variação
de acordo com o hospedeiro e que, no homem, também indicam a procedência.
Como valores médios extremos para comprimento e largura Faust e Meleney dão
76-88 : 58-68 µ.

7 Bicloreto de mercúrio. [N.T.]
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Miracídios. O comprimento e a largura dos miracídios em uma determinada
condição de contração ficam só pouco atrás daqueles dos ovos. São muito contráteis
e plásticos. Ao nadar e sobretudo ao penetrarem alongam-se, tornando-se quase
cilíndricos.

Em outras situações apresentam-se de forma oval ou piriforme, a papila poden-
do situar-se na extremidade mais grossa ou na mais delgada.

Cercárias. As dimensões das cercárias (e dos vermes adultos) já foram dadas e
não precisam ser repetidas aqui.

Esporocistos. Sobre as dimensões dos esporocistos maduros, que contêm cercárias
e não novos esporocistos, parece não haver muitos dados. Já que são bastante
feltrosos e difíceis de serem isolados por completo, torna-se difícil estabelecer o
maior comprimento. Deverá eventualmente ser de 0,5-1 cm. A largura menor é
algo variável, observando-se fortes estreitamentos. As partes situadas entre elas
são mais largas do que as cercárias fortemente contraídas. Não se deve esperar
diferenças nítidas nas diferentes espécies de Schistosomum.

Diagnose das diferentes infestações por Schistosomum

A diagnose das infestações por Schistosomum em casos não muito recentes é
estabelecida sem dificuldade diante da evidência dos ovos. Em infestações recen-
tes, pela oportunidade de infestação, a persistência de sintomas como comichão,
urticária, febre e eosinofilia e, se possível, pelo resultado dos métodos biológicos,
enquanto não forem encontrados ovos.

Casos leves e crônicos são muitas vezes pouco característicos porque faltam
os sintomas, ou eles permitem outra explicação. Dever-se-ia, portanto, em todos os
casos de hematúria, infestação intestinal, intumescimento do fígado e do baço –
com ou sem ascite – examinar em busca de ovos, sobretudo se o paciente tiver
vivido em países quentes, possivelmente infestados.

Complicações e seu significado

Detectado o parasitismo de espécies de Schistosomum, deve-se verificar se
ocorrem complicações e a sua importância. Pela freqüência da bilharzíase elas
podem ou não estar em conexão etiológica com todas as enfermidades possíveis,
com o que freqüentemente se torna difícil decidir a que condição patológica cabe
importância prioritária. Pertencem a esse caso, por exemplo, ancilostomíase,
amebíase, kala-azar, malária, sífilis, tuberculose e alcoolismo. Para o tratamento
deve-se começar pelas condições sobre as quais se pode atuar mais rapidamente,
como por exemplo, ancilostomíase e malária, isto quando não possa ser utilizado
um mesmo medicamento para dois casos, como amebíase e kala-azar. Antes de
empreender operações que não sejam urgentes é aconselhável iniciar um trata-
mento anti-helmíntico e aguardar os resultados. Mortos os parasitos, pode-se ope-
rar em condições mais favoráveis, se ainda houver necessidade.

Para a diagnose diferencial e verificação de complicações fazem-se exames
microscópicos, reações biológicas e serológicas. No alcoolismo a anamnese é
importante.
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Prognose

A prognose depende de impedir-se uma outra oportunidade de infestação e de
iniciar-se uma terapia eficiente. Isto acontecendo, em casos não complicados pode
contar-se com uma regressão ou total desaparecimento dos sintomas.

O impedimento de novas infestações depende sobretudo da gravidade e dura-
ção da infestação; sem tratamento o resultado é incerto. Nos casos em que a
enfermidade foi conseqüência de reiteradas infecções leves a sua interrupção de-
verá, ainda assim, ter um efeito favorável.

Sem terapia os casos mais graves com sintomas bem manifestos devem apre-
sentar uma tendência a piora, pois desde o princípio o número de parasitos é alto
e novas gerações de vermes são acrescentadas continuamente. Os quadros
nosológicos mais graves são certamente inferidos de casos em que a infecção foi
conseqüência das ocupações diárias. Aqui ocorre também a maior parte das com-
plicações que têm grande influência sobre a prognose. Um tratamento apropriado,
interno ou cirúrgico, ainda que não específico, poderia ser proveitoso se iniciado
no momento oportuno.

Profilaxia das infecções por Schistosomum

A profilaxia das diferentes formas tem uma série de pontos de abordagem:
impedir a migração e o estabelecimento de animais e pessoas infestadas, tratar os
hospedeiros, suprimir as condições favoráveis aos caramujos que podem servir
como hospedeiros intermediários e evitar o contato com água infestada são so-
mente uma parte das incumbências da higiene pública, onde esta exista. A princi-
pal dificuldade é a deposição correta dos excrementos, excluindo a contaminação
das águas e permitindo o seu uso para adubação apenas após terem se tornado de
alguma maneira inócuos.

Em países já infestados a dispersão da infestação deveria ser observada pelo
pessoal da saúde pública ou por uma comissão especial. Imigrantes de um país
infestado teriam de se submeter a um controle e eventualmente a um tratamento,
se houver a possibilidade de existir algum hospedeiro intermediário. Para verifica-
ção deste a fauna dos gastrópodes aquáticos terá de ser estudada. Uma prolifera-
ção de hospedeiros intermediários pode ser combatida com manutenção feita por
patos, limpeza das águas pela retirada de lodo e vegetação, despovoação regular
de peixes e periódica colocação a seco de tanques e canais. A utilização de cal
contra os hospedeiros intermediários do Schistosomum japonicum revelou-se efi-
caz no Japão. Os banhos têm que ser restritos a oportunidades seguras e às primei-
ras horas da manhã quando, pelas minhas experiências com Schistosomum mansoni,
as águas são inteiramente destituídas de perigo. A sedimentação das águas torna-as
seguras já após algumas horas, não somente após 24 horas. Só excepcional-mente
pode se tornar necessário o aquecimento da água ou a adição de desinfetantes.
Sais de cobre são tóxicos mas eficazes mesmo diluídos, o que permite que, com
cuidado, sejam usados. Onde existe apenas um tanque ou uma cisterna para todas
as necessidades, qualquer perigo de infestação por Schistosomum pode ser elimi-
nado por filtração.
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A principal condição para a difusão da helmintíase é sempre o baixo nível
cultural da população. Este mal só pode ser remediado lentamente. Difundir o
conhecimento necessário deve ser considerado como uma atribuição das escolas.

Terapia das infestações por Schistosomum

No tratamento da bilharzíase foram empregados numerosos meios dos mais variados
tipos, sem que se pudesse observar de imediato uma ação específica. Finalmente,
porém, dois deles apresentam eficácia, a saber, os preparados de antimônio e a
emetina. Depois que G. Vianna introduziu o tártaro emético no tratamento da
leishmaniose e do granuloma venéreo com grande sucesso, as combinações de
antimônio foram recomendadas contra a bilharzíase aparentemente pela primeira
vez em 1918 por McDonagh; este, porém, não acompanhou rigorosamente a ação
em seus pacientes. Independente dele, Christopherson utilizou metodicamente o
tártaro emético no tratamento da bilharzíase, publicando os primeiros resultados
indiscutíveis. Por exame microscópico pode-se comprovar que a eliminação de ovos
viáveis se dá logo após o início do tratamento intensivo, e, em observações conse-
cutivas, durante vários anos, não se observaram recaídas. Os ovos que são evacua-
dos no decurso do tratamento em geral não liberam miracídios vivos. Isto é atribuído
a sua morte ainda nos tecidos ou depois, nos intestinos e na bexiga. A eficácia do
tratamento é comprovada também pela regressão dos sintomas clínicos como
hematúria e proctite. Na autópsia de um doente assim tratado pôde ser observado
também o desaparecimento dos vermes maduros do âmbito da artéria porta.

Posteriormente, Faust também mostrou que, para Schistosomum japonicum, após
infestação experimental, os vermes maduros retirados de um cão imediatamente
após sua morte sucumbiram numa solução de tártaro emético a 1 : 42.000 já após
uma hora, e em 1 : 1.200 já nos primeiros minutos. Segundo Maciel as soluções
teriam pouca ação sobre os ovos, matando somente os miracídios eclodidos.

No tratamento são mais usuais as injeções intravenosas; porém Wilson e Fornara
relatam também terem obtido êxito com clisteres. O último utiliza a cada vez
50,0-60,0 de água distribuindo 1,5-2,5 de tartarus stibiatus em 5-7 clisteres.

Para as injeções intravenosas é adequada, na maioria das vezes, uma solução
de 1 por cento de tártaro emético em água destilada, que pode ser esterilizada por
filtração através de uma vela de argila ou por corrente de vapor d’água. Deve-se
levar em consideração que o tartarus stibiatus contém, não raro, impurezas gros-
seiras. É bom testar o preparado para verificar a presença de chumbo, arsênio, sais
minerais e outras combinações tóxicas de antimônio (por exemplo, óxido de
antimônio) como Christiansen e Norten fizeram para Lampe. Além disso, deve-se
levar em consideração que fungos proliferam em soluções de tártaro emético,
razão pela qual elas não podem ser guardadas após a abertura das ampolas. Deve-
se atentar maxime para a esterilidade das ampolas. Alguns autores chegam a
aconselhar a elaboração diária das soluções necessárias. No tratamento de epide-
mias alguns médicos conseguem preparar 150 injeções por hora e até mil por dia.

H. Maciel utilizou em uma série de injeções em 150 pacientes num hospital
naval brasileiro uma dose total de 0,95 de tártaro emético. A primeira dose era de
0,05, as restantes de 0,1 quando toleradas, caso contrário retomava-se a de 0,05.
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O sal de sódio é considerado menos tóxico, exercendo o mesmo efeito. Das
outras preparações de antimônio recomendadas algumas se prestam a injeção
intramuscular, se houver preferência por esta. O efeito, contudo, é o mesmo.

Emetina. Já em 1912/1913 Meyer e Hutchinson recomendavam o tratamento
de pacientes com emetina, mas o seu efeito específico em infestações por
Schistosomum só se tornou de conhecimento geral alguns anos mais tarde.
Diamantis, Erian, Day, Tsikalas e, um pouco mais tarde, Cawston publicaram, a
partir de 1917, as suas experiências com emetina. Esse medicamento, em aplica-
ção subcutânea ou intramuscular, apresenta uma pronunciada toxidez para os ver-
mes. Como acentuou Chistopherson a emetina é muito mais cara que o tartarus
stibiatus, provoca com freqüência sérios incômodos e, além disso, é menos eficaz
que o tártaro emético. Para evitar desagradáveis efeitos colaterais no tratamento
com tártaro emético faz-se necessário grande cuidado. Não raro o alcalóide causa
distúrbios circulatórios tais como depressão cardíaca com queda da pressão san-
guínea, taquicardia e arritmia. Outros sintomas podem também aparecer, tais como
singultos, vômito, broncorréia e dispnéia, além de albumina e cilindros na urina,
oligúria e várias perturbações nervosas, como dores musculares, abatimento e in-
sônia, redução dos reflexos dos tendões e paresia dos músculos, sobretudo no âm-
bito do pescoço e das pernas. Com relação aos olhos são observados a redução de
reflexos, fotofobia, escotomas e amaurose. Ocorrência de urticária e púrpura tam-
bém é relatada. Foram registrados até mesmo casos de intoxicação com desfecho
fatal (Baermann e Heinemann, Diamantis, Snel, Levy Rowntree, Johnson e Murphy,
e Crendiropoulos, citado por Maciel).

As doses a serem usadas no tratamento são bastante altas. De preferência de-
vem ser injetadas doses elevadas gradualmente de 0,04-0,05. Para o tratamento
completo dificilmente se usará menos que 0,85, alguns autores indicando 1,0 ou
1,2 como dose total.

Cawston recomenda emetina sobretudo para crianças; ele adverte sobre sua
aplicação em idade avançada por causa da depressão cardíaca que aparece na
segunda semana do tratamento, recomendando, para evitá-la, o uso sistemático
de digitális.

A ação vermicida da emetina nas infestações por Schistosomum foi comprovada
diretamente por Fairley em experimento animal no qual retirou esquistossomos
da veia porta nos quais observou degeneração e invasão de leucócitos.

Além de emetina foi recomendado recentemente por Petzetakis o uso
endovenoso de clorato de cálcio em bilharzíase. Aguarda-se uma confirmação de
seus dados.

Imunologia das infestações por bilharzíase

Observando que adultos que, quando crianças, foram acometidos por bilharzíase
endêmica, raramente, numa proporção de 4:5, apresentam sintomas sérios da doen-
ça, Brumpt concluiu estar-se ou diante de uma imunidade adquirida análoga à que
Fujinami observou em cavalos curados da esquistossomose japônica ou diante de
um estado peculiar de ‘anergia’, como se observa em pessoas e animais infestados
com diferentes cestódios ou nematódeos. F. Milton chega a conclusões semelhantes,
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supondo da mesma forma o desenvolvimento de imunidade em pacientes egípcios
que durante toda sua vida estiveram expostos à infestação, mas nos quais muitas
vezes cessam manifestações clínicas como a hematúria. Ele, no entanto, não dei-
xa de assinalar que a doença, com todas as suas dificuldades, dura até o final da
vida do paciente.

Tais fenômenos de imunidade, revelados por observações clínicas, são discutí-
veis, requerendo maiores comprovações.

Outras reações biológicas à infestação do organismo são comprováveis através
de exames, como a eosinofilia, sobretudo no período febril das infestações intensi-
vas, quando atinge o mais alto grau; além do teor de globulina no sangue.

Primeiramente foi observado, por Brachmachari, Sia e Wu, um conspícuo au-
mento da seroglobulina em kala-azar e em casos crônicos de malária, depois
Paterson e Libbey constataram uma reação semelhante em casos de esquistossomose.
Em 14 casos de Schistosomum japonicum Faust encontrou, em média, 5,34 por
cento de globulina no soro, enquanto os controles indicam 2,09 por cento. Já no
55° dia após a infestação um oficial da marinha americana apresentou 3,68 por
cento, que permaneceu invariável por longo tempo. A porcentagem da globulina
deve variar de forma proporcional à intensidade da infestação, não sendo, portan-
to, adequada ao diagnóstico de casos leves. Porém, talvez ela possa servir para
controlar a eficácia do tratamento.

A reação é preparada adicionando-se 20 cm3 de sangue a 0,6 cm3 de água em
uma pipeta. A sedimentação de um precipitado flocoso deverá ocorrer após 15
(++++), 30 (+++), 45 (++) ou 60 ou mais minutos.

A reação de desvio do complemento na esquistossomose

A esquistossomose sem sífilis dá uma reação de Wassermann negativa. A pri-
meira reação de desvio do complemento específica foi comprovada por Yoshimoto
(1910), ao utilizar machos e fêmeas do Schistosomun japonicum na preparação de
um antígeno. Utilizando-se apenas um sexo a eficácia era mais limitada do que
quando utilizado o mesmo número de vermes de ambos os sexos.

Os resultados atingidos foram satisfatórios e davam geralmente reações positi-
vas em casos de infestação por Schistosomum. Alguns casos de sífilis também
deram reações positivas. Esta circunstância e a necessidade de se obter um número
suficiente de vermes são as principais desvantagens da reação de Yoshimoto.

N. H. Fairley não obteve resultados satisfatórios na utilização de Schistosomum
haematobium e mansoni adultos como antígenos. Mas propôs, em 1918, uma rea-
ção do desvio do complemento específico com um antígeno extraído com álcool de
fígados infestados de Planorbis boyssii e Bullinus dybowskii. Ele é diluído na propor-
ção de 1:100. Em 1920 Marey confirmou seus resultados usando Physopsis africana.

Esta é uma reação de grupo e pode ser usada também para confirmar a presen-
ça de Schistosomum spindale no gado (Fairley, 1926, Archiv für Schiffs- und
Tropenhygiene). Fairley assinala que com a diluição adequada pode-se evitar uma
reação positiva de sífilis.

Pela dificuldade em providenciar-se antígenos para as reações de Yashimoto e
Fairley, Hoeppli propôs substituí-los por um extrato alcoólico de fascíola hepática.
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Obteve assim um resultado positivo em uma infestação por mansoni da qual tra-
tou. Pela extração de fragmentos de dístomos hepáticos com álcool absoluto e a
subseqüente diluição na proporção de 1:20 Bettencourt e Borges obtiveram um
antígeno que em 23 casos de infestação por haematobium só deu reação positiva em
seis. Em todos os seis obtiveram também uma reação de Wassermann positiva
evidenciando-se, em uma série de experiências, que este antígeno dava o mesmo
resultado do que o elaborado conforme as normas para aquela reação. Shousha, ao
contrário, obteve 70 por cento de resultados positivos em pacientes com
Schistosomum haematobium para os quais o teste de Wassermann permaneceu
negativo.

Fairley, além disso, demonstrou que fígado de caracol infestado experimental-
mente por Schistosomum spindale pode servir não só para a diagnose no animal
mas também para a diagnose de Schistosomum haematobium no homem. Já na
terceira semana obteve, experimentalmente, uma reação positiva, com animais
com infestação não demasiadamente avançada.

Literatura

A literatura sobre esquistossomose é extraordinariamente rica e cresce a cada
dia. Ao lado de trabalhos fundamentais e abrangentes encontra-se numerosa
casuística de valor mais transitório que, correspondendo às concepções de seu
tempo, já ultrapassadas, contém erros variados. Autores atuais também fazem
freqüentemente asserções que não resistem à crítica.

Na segunda edição da obra coletiva de Kolle e Wassermann, Looss (1913) dis-
correu sobre a bilharzíase e deu uma relação alfabética de 64 publicações. Porém,
no Manual de doenças tropicais de Mense (2.ed., v.2) ele dá, em 1914, um catálo-
go, em ordem cronológica, de quase trezentos trabalhos que vão até 1912. Leiper
dá, em 1915, em seu relatório sobre os resultados da Comissão de Bilharzíase no
Egito, uma relação alfabética que alcança 1914 e contém 532 números. Desde
então apareceram numerosos trabalhos, em especial sobre a esquistossomose
japônica, que Faust e Meleney relacionam em sua meticulosa monografia, aparecida
em 1924. A literatura restante, de data mais recente, acha-se em sua maior parte
relacionada nos trabalhos sobre a biologia das espécies de Schistosomum, bem
como sobre a imunologia e terapia da bilharzíase. Para os dois últimos capítulos
damos uma lista separada.

Os manuais de medicina interna, cirurgia e anatomia patológica em geral só
dão reduzida atenção à bilharzíase, como doença exótica. Porém, nos numerosos
manuais de medicina tropical e parasitologia ela sempre é tratada exaustivamen-
te, relacionando-se a respectiva literatura. Da parte dos especialistas foram
comunicadas descobertas, sobretudo endoscópicas, em infestação por haematobium.
Desta foram observados muitos casos nos países de origem dos doentes, para os
quais retornaram em conseqüência da guerra.

Nas listas a seguir as publicações que sumarizam os conhecimentos e as publi-
cações atuais são caracterizadas por um asterisco.

O rico índice catalográfico de Stiles e Hassal restringe-se à literatura publicada
até o ano de 1908.
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A literatura mais recente é continuamente comentada em numerosas publica-
ções periódicas, por exemplo no Tropical Diseases Bulletin, Bulletin Société de
Pathologie Exotique, Bulletin de l’Institut Pasteur, Archiv für Schiffs- und
Tropenhygiene, Index Medicus (atualmente Quarterly Cumulative Index Medicus)
e Zentralblatt für die gesamte Hygiene.

Explicação das estampas

Estampa I

Fig. 1 % e & de Schistosomum haematobium. A ? encerra numerosos ovos com
espinho terminal, 28. Copiado de Fritsch.

Fig. 2 Idem. Vêem-se na fêmea os cecos separados até próximo da extre-
midade posterior. Copiado de Bilharz.

Fig. 3. Um canal de Schistosomum mansoni. Preparado em bálsamo. 50.
Vêem-se em ambos os sexos os cecos reunidos antes do meio do
corpo. Original.

Fig. 4. Extremidade anterior de uma fêmea de Schistosoma mansoni en-
cerrando apenas um ovo com espinho lateral. Coloração por
hematoxilina. 40. Original.

Fig. 5. % de Schistosomum mansoni com testículo corado. 20. Original.
Fig. 6. % de Schistosomum mansoni. Outro aspecto do aparelho testicular. 6-.

Original.
Fig. 7. Extremidade anterior do macho de Schistosomum haematobium se-

gundo Bilharz. Vêem-se cinco testículos e uma vesícula seminal.

Estampa II

Fig. 1. Ovo normal de Schistosomum mansoni com embrião vivo. 400.
Original.

Fig. 2-5. Ovos anormais de fezes frescas. 150. Fig. 2 e 3 ovo com apêndice;
fig. 4 duplicação do espinho. Fig. 5. Formação de cristais sobre a
casca; Fig. 6. Ovo pequeno, estéril. Originais.

Fig. 7. Miracídio algum tempo após a emersão. Coloração por hematoxilina
400. Original.

Fig. 8. Antena de Planorbis com 2 miracídios já penetrados e 2 em processo
de penetração. Ao vivo. 200. Original.

Fig. 9 e 10. Cabeças de Planorbis com antenas infestadas, ao vivo mas amplia-
das. Originais.

Fig. 11. Planorbis infestados, de baixo, original.
Fig. 12. Antenas com esporocistos mais frescos e mais antigos. Os primei-

ros com membrana expelida e infundíbulo ciliado, os últimos com
esporocistos secundários. 100. Original.

Fig. 13. Corte através de um esporocisto secundário, ainda jovem. 700. Ori-
ginal.

Fig. 14.      Cercária de Schistosomum mansoni ao vivo. Desenho combinado.
Original.
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Fig. 15. Corte oblíquo corado através de uma cercária de Schistosomum
mansoni. Vêem-se os três dutos gladulares reunidos de cada lado
em aproximação máxima e além disso as celulas glandulares mais
anteriores. Original.

Fig. 16. Planorbis olivaceus (meia idade) com antenas normais. Tamanho
natural.

Fig. 17. Idem, com antenas infestadas. Original.

Estampa III

Fig. 1-6. Hospedeiros intermediários de Schistosomum mansoni; Fig. 1-3.
Planorbis olivaceus; Fig. 4. Planorbis guadelupensis; Fig. 5. Planorbis
Boissyi; Fig. 6. Planorbis centimetralis. Tamanho natural. Original.

Fig. 7-10. Hospedeiros intermediários de Schistosomum haematobium; Fig.
7. Physopsis africana; Fig. 8. Isidora dybowski segundo Kay Sharp
(1926). Tamanho natural, contudo fig. 8 é um exemplar pequeno;
Fig. 9. Isidora innesi, Fig. 10. Isidora (Pyrgophysa) forshali, ambas
em tamanho dobrado, segundo Leiper.

Fig. 11. Extremidade anterior de um macho de Schistosomum japonicum
segundo Katsurada de Braun-Seifert.

Fig. 12. Derme de um leitão com o corpo de uma cercária de Schistosomum
mansoni que acabara de penetrar. Preparado por congelamento.
200. Original.

Fig. 13-15. Ovos maduros das três espécies de Schistosomum encontradas no
homem: Fig. 13. Schistosomum haematobium, Fig. 14
Schistosomum japonicum, Fig. 15 Schistosomum mansoni, Cop. de
Ruge-Muchlens. Originais de Fuelleborn e Sikora.

Estampa IV

Fig. 1. Corte longitudinal corado de uma cercária de Schistosomum
mansoni no fígado de um Planorbis infestado. 250. Original.

Fig. 2. Esporocistos secundários emergidos sob pressão de um esporocisto
primário na antena de um Planorbis experimentalmente infestado
150. Original.

Fig. 3. Corte através de um esporocisto primário encerrando uma segunda
geração. Coloração por hematoxilina 150.

Fig. 4. Esporocistos adultos de Schistosomum mansoni do fígado de um
Planorbis sob luz incidente e luz transparente. De cada vez só uma
extremidade visível. Original.

Fig. 5. Corte através de uma veia mesenterial com macho e canal do
Schistosomum mansoni. De uma cobaia experimentalmente infes-
tada. Preparado por congelamento. Original.

Fig. 6. Fígado de uma cobaia infestada com o corte transversal de uma
fêmea. Preparado por congelamento. Original. (As figuras designa-
das como originais foram extraídas do trabalho de A. Lutz sobre
Schistosomum mansoni nas Memórias do Instituto Oswaldo Cruz,
1919. Os desenhos são de R. Fischer e as fotografias na estampa IV
de Pinto. Os outros desenhos foram confeccionados por R. Honório).
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Estampa V

Fig. 1. Bexiga. As paredes fortemente espessadas.
A mucosa mostra variadas modificações, infiltração arenosa,
neoformações verruciformes ao lado de dois pequenos pólipos de-
primidos.

Fig. 2. Papilomas múltiplos no reto.
Fig. 3. Corte através de um rim atrofiado. Desaparecimento dos canolículos

e glomérulos, abundantes nichos de ovos de Bilharzia com dois
depósitos de cálcio no tecido doentio.
Est. V. foi extraída do trabalho de Kartulis (ver Kalle & Wassermann,
Handb d. path. Mikroorg. 1913, 2.ed., v.8, p.23).

lL
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Desenhos utilizados na montagem das pranchas publicadas: figura 1 da prancha 1; figuras 10 e 11 da prancha 3.
BR. MN. Fundo Adolpho Lutz, caixa 14 (helmintologia), pasta 260, maço 3.
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