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Schistosoma mansoni (extremidade
anterior) em veia mesentérica de
camundongo Swiss Webster (folheto
mesentério corado por Giemsa de Lennert).

Migração e Desenvolvimento de
Schistosoma mansoni no
Hospedeiro Definitivo

Durante uma infecção parasitária, eventos complexos são decisivos para a patogênese, o sucesso
reprodutivo e a continuação do ciclo biológico do agente etiológico. Na esquistossomose mansoni, causada
pelo trematódeo Schistosoma mansoni, os ovos que atingem a massa de água, em condições adequadas,
eclodem, liberando uma forma larvar, chamada miracídio, infectante para caramujos, normalmente do gênero
Biomphalaria. Nesses hospedeiros intermediários, uma série de divisões celulares e modificações morfológicas
leva à formação das cercárias. Tal forma larvar é o agente penetrante na pele ou na mucosa de mamíferos
suscetíveis, os hospedeiros definitivos (humanos, alguns primatas e diversos roedores). No contato com a pele
e no subseqüente reconhecimento dos sítios de penetração, inicia-se uma longa jornada: primeiro, de modo
extravascular, o parasito adere e rasteja através das camadas superficiais, orientando-se por meio de pistas
físicas e bioquímicas pelo estrato córneo e, subseqüentemente, sobrepujando os estratos granuloso,
espinhoso e basal, até atingir a derme, onde localiza e invade preferencialmente vasos venosos; na migração
intravascular, os parasitos são carregados passivamente para o coração, de onde são bombeados para os
pulmões e têm que lidar com a estreiteza dos capilares pulmonares para retornarem ao coração e serem
novamente bombeados, agora para a circulação sistêmica. Os esquistossômulos perfazem dois ou três ciclos
sistêmicos até ficarem retidos nos sinusóides hepáticos, onde se desenvolvem, devido aos estímulos do soro
sangüíneo portal, e amadurecem sexualmente, a partir de complexas e pouco compreendidas interações
moleculares entre os sexos. Outras rotas de migração propostas também são apresentadas. No sistema
porta-hepático intestinal, as fêmeas maduras passam a liberar ovos, ainda imaturos, que necessitam
desenvolver-se nos tecidos do hospedeiro vertebrado, para então serem eliminados através das fezes, dando
continuidade ao ciclo biológico. Os intrincados mecanismos responsáveis pelo estabelecimento e manutenção
dessa espécie de parasito em seus hospedeiros são relatados e discutidos, bem como, por fim, algumas
lacunas no conhecimento de sua biologia são destacadas.
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VISÃO PANORÂMICA DA PENETRAÇÃO CERCARIANA, COM DETALHES DA
HISTOLOGIA DA PELE
Para a maior parte dos parasitos, a entrada num hospedeiro adequado é somente o primeiro passo de
uma longa jornada (Tragger, 1986). Isso vale também para S. mansoni, que usa a cercária como agente
penetrante em mucosa ou pele. Após a penetração, num longo percurso inicialmente extravascular e,
depois, intravascular, o parasito perfaz vários ciclos na circulação sistêmica mudanças marcantes ocorrem
na sua morfologia. Este passa de cercária para esquistossômulo de pele, esquistossômulo pulmonar,
verme imaturo e verme adulto macho ou fêmea. As fêmeas maduras passam a depositar ovos, que ao
saírem do hospedeiro vertebrado, através das fezes, liberam miracídios, que infectam o hospedeiro
invertebrado, mantendo o ciclo biológico. O enorme crescimento corporal entre esquistossômulo de pele
e verme adulto pode ser visto na Figura 1. O desenvolvimento e a maturação de S. mansoni no hospedeiro
vertebrado apresentam duas fases bem nítidas: pré-hepática e hepática/pós-hepática.
Figura 1 – Estágios evolutivos de Schistosoma mansoni no hospedeiro definitivo. (A) Comparação de
tamanho entre o verme adulto macho e um esquistossômulo dérmico (cabeça de seta; número 1 em B).
Estereomicroscopia. (B) Representação esquemática das etapas do desenvolvimento dos
esquistossomos, classificadas segundo a forma do ceco gástrico – Schistograma. Esquistossômulos de
estágio 1 apresentam coloração clara e uma pequena mancha escura, o início do ceco. No estágio 2, os
esquistossômulos possuem uma mancha mais escura, agora bifurcada, sem entretanto perpassar o
acetábulo. Em esquistossômulos de estágio 3, a mancha escura bifurcada perpassa o acetábulo e se
liga posteriormente. No estágio 4, a mancha escura bifurcada reconectada cresce para a extremidade
do parasito, mas sem estender-se mais que sua parte bifurcada. Já no estágio 5, o ceco conectado
estende-se mais que sua secção bifurcada, mas ainda é três vezes menor do que o seu tamanho final.
Por fim, no estágio 6, sempre em vermes adultos maduros, o ceco está completamente desenvolvido,
sendo três vezes maior do que no estágio 5 (Barbosa et al., 1978)
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Na penetração cutânea, as cercárias usam mecanismos bioquímicos de interação agonista-receptor,
além da liberação de enzimas proteolíticas, de ação variada. Para atingir vasos sanguíneos, em geral
venosos, e/ou linfáticos, os parasitos transitam por uma série de estruturas complexas, que compõem a
epiderme e a derme extravascular. A epiderme consiste de uma camada de epitélio escamoso estratificado,
formada principalmente por queratinócitos e, em menor número, melanócitos, células de Langerhans
e células de Merkel (Kierszenbaum, 2002). A célula de Merkel forma desmossomos com queratinócitos e
está ligada a uma pequena placa nervosa (fibra nervosa terminal) (Storm & Elder, 2006). Os queratinócitos
são arranjados em cinco camadas ou estratos:


basal ou germinativo;



espinhoso;



granuloso;



lúcido;



córneo.

Os estratos basal e espinhoso formam o estrato de Malpighi (Kierszenbaum, 2002). Uma célula que
se desprende do estrato germinativo leva 14 dias para atingir, em humanos, o estrato córneo, e mais 14 dias
para nele transitar, até ser descamada (Haake & Holbrook, 1999). Os queratinócitos produzem uma variedade
de citocinas, notavelmente interleucina 1a (IL-1a) e IL-1b, bem como eicosanóides (Storm & Elder, 2006). Na
camada germinativa, os queratinócitos expressam predominantemente queratinas cinco e 14, que permanecem
em todo o estrato espinhoso, adicionando-se, nesse estrato, as queratinas 1 e 10. No estrato granuloso,
predominam as queratinas 2e e 9 (Haake & Holbrook, 1999; Kierszenbaum, 2002). Os queratinócitos também
são diferenciados por dois outros produtos estruturais: grânulos querato-hialinos e corpúsculos lamelares
de Odland ou queratinossomos (Storm & Elder, 2006). Os grânulos querato-hialinos compõem-se de proteína
basofílica elétron-densa, rica em histidina, a profilagrina, que está associada a filamentos intermediários de
queratina, que contém também loricrina. Durante a transição de célula granular para célula cornificada,
ocorre a conversão de profilagrina para monômeros de filagrina (Haake & Holbrook, 1999). Tanto o estrato
lúcido como o córneo consistem de várias camadas de queratinócitos contendo agregados de queratina
ligados à filagrina, catalizados por transglutaminases (Kierszenbaum, 2002). Nos estratos lúcido e córneo,
os primeiros a entrarem em contato com as cercárias, proteínas depositadas na parte interna da membrana
plasmática, formam o envelope celular cornificado. Esse envelope apresenta três camadas: interna ou
citoplasmática, composta, em mais de 90%, por loricrina, que se encontra entrecruzada, intra e intercadeias,
com pequenas proteínas ricas em prolina um e dois (small proline-rich proteins = SPRRs). O terço médio
do envelope consiste em aproximadamente 85% de loricrina e SPRRs, bem como de elafina, inibidor de
protease. O terço externo, que está conectado a um envelope lipídico, contendo W-hidroxiacil-esfingosina,
é constituído principalmente por involucrina e cistatina a (queratolinina), podendo conter também,
embebidos, filamentos intermediários de queratina (Kierszenbaum, 2002; Latkowski & Freedberg, 1999).
Filamentos de queratina, agregados com filagrina, interagem com a face interna da membrana plasmática
para formar o envelope celular (Kierszenbaum, 2002). As células epiteliais envoltas por envelope cornificado
são chamadas de corneócitos (Downing, Stewart & Strauss, 1999). É importante destacar que os lipídeos
que envolvem o envelope celular, formando o envelope celular composto, derivam da dispersão de discos
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lamelares provenientes dos corpos lamelares ou queratinossomos (Downing, Stewart & Strauss, 1999;
Kierszenbaum, 2002). Os lipídeos têm uma importante participação na atração de cercárias e, no estrato
córneo, são constituídos principalmente por ceramidas, colesterol e ácidos graxos livres. As ceramidas e
os ácidos graxos livres derivam de fosfolipídeos acumulados nos grânulos lamelares, que após extrusão
sofrem várias clivagens enzimáticas hidrolíticas. Esses grânulos (queratinossomos) contêm fosfolipídeos,
esfingomielina, colesterol, glicosilceramidas e outros glicerolipídeos (Downing, Stewart & Strauss, 1999;
Elias & Feingold, 1999; Latkowski & Freedberg, 1999).
Durante o processo de penetração cutânea, as cercárias passam inicialmente pelo estrato córneo,
onde cada célula está envolta pelo envelope celular composto, antes referido, que é altamente resistente
a agressões físicas e químicas (Elias & Feingold, 1999). Além dessa enorme barreira, as cercárias
também têm que superar a barreira epitelial formada pelo conjunto de adesões celulares, tais como as
junções ancorantes [caderinas e integrinas (64, 21, 31)] e as junções comunicantes (gap junctions,
com conexinas) (Alberts et al., 2002; Haake & Holbrook, 1999). Cada desmossomo é formado,
intracelularmente, por duas placas citoplasmáticas, compostas por seis polipeptídeos: placoglobina,
desmoplaquinas I e II, queratocalmina (desmocalmina), desmoioquina e proteína de banda seis, que
intermediam a conexão entre filamentos de queratina e proteínas de adesão transmembranosas. Essas
proteínas de adesão (desmogleínas I e III e desmocolinas I e II) pertencem à família das caderinas
(Alberts et al., 2002; Haake & Holbrook, 1999).
Vencida a barreira celular, as cercárias passam por uma forte barreira, constituída pela interface ou
junção dermo-epidérmica ou zona da membrana basal (ZMB). Ultra-estruturalmente, essa zona inclui:


a parte mais profunda dos queratinócitos basais, incluindo a membrana plasmática e os
tonofilamentos que se ligam à face profunda dos hemidesmossomos;



os hemidesmossomos;



os filamentos de ancoragem (laminina cinco), que se estendem das placas densas subdesmossômicas
através da lâmina lúcida e inserem-se na lâmina densa;



a lâmina lúcida composta por lamininas, entactina/nidogênio e fibronectina;



a lâmina densa, rica em colágeno IV (± colágeno V) e proteoglicanos sulfatados (perlecan);



fibrilas de ancoragem, que são arranjos de colágeno do tipo VII, estendendo-se desde a face interna
da lâmina densa, por uma distância curta, para dentro da derme papilar;



as microfibrilas de fibras elásticas oxitalânicas, que se misturam ao sistema elástico subjacente de
fibras elaunínicas e elásticas. Na região onde se localizam as fibrilas ancorantes e as fibras
oxitalânicas, logo abaixo da lâmina densa, chamada de lâmina reticular, há também a presença de
colágenos intersticiais (tipos I, III, V e VI) (Haake & Holbrook, 1999; Storm & Elder, 2006).

Assim que as cercárias superam a zona da membrana basal, caem na derme, encontrando ali um
conjunto variado de proteínas da matriz extracelular, a depender da região dérmica em que se encontram.
A derme papilar é constituída por fibrilas delicadas de colágenos intersticiais, fibras do sistema elástico,
proteoglicanos (decorina) e tenascina. A derme reticular encontra-se abaixo da derme papilar e contém a
maioria do colágeno dérmico, que está organizado em feixes grosseiros e associado com fibras elásticas
(Haake & Holbrook, 1999; Storm & Elder, 2006). Colágeno é o principal componente da derme, totalizando
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75% de seu peso seco [colágenos I, III, V, VI, VII (fibrilas ancorantes) e IV (parede de vasos, placas
ancorantes, apêndices epidérmicos)]. O sistema elástico é responsável por 4% e proteoglicanos
[condroitinsulfatos/dermatansulfatos (biglicano, decorina, versicano), heparano/heparansulfatos (perlecan,
sindecan), condroitin-6 sulfato] e glicosaminoglicanos (ácido hiarurônico), por 0,2% do peso seco da
derme. As seguintes glicoproteínas não colagênicas também participam na composição da matriz
extracelular da derme: fibronectina, laminina (restrita às membranas basais), trombospondina, vitronectina
(= epibolina, fator de espalhamento sérico, proteína S do complemento) e tenascina (Haake & Holbrook,
1999). Na derme há também células residentes, como fibroblastos (populações heterogêneas), macrófagos
e mastócitos. Pequenas coleções de linfócitos podem ser encontradas ao redor de vasos sanguíneos em
pele normal. Pericitos e células veladas envolvem a parede de vasos sanguíneos e células de Schwann
cercam fibras nervosas. O sistema mononuclear-fagocítico da pele pode ser dividido em duas linhagens:
a linhagem monocítica-macrofágica e a linhagem de células dendríticas. Essa inclui células de Langerhans,
células indeterminadas, células interdigitantes e dendrócitos dérmicos (Haake & Holbrook, 1999).
Na pele, a última barreira a ser vencida pelos esquistossômulos antes de caírem na circulação
sanguínea ou linfática é a parede dos vasos. Os capilares venosos e as vênulas pós-capilares de maior
diâmetro apresentam múltiplas camadas de lâmina basal separadas por fibrilas colagênicas interpostas
e uma bainha frouxamente organizada de pericitos e de células veladas (tipo especial de célula da linhagem
dendrítica). Os vasos linfáticos têm parede delgada, constituída apenas por endotélio, lâmina basal
descontínua e fibras elásticas (Haake & Holbrook, 1999).
No decorrer deste capítulo serão apresentados, em detalhe, os principais mecanismos envolvidos na
penetração cercariana na pele e no desenvolvimento e maturação de S. mansoni em hospedeiro vertebrado,
além de sítios de atrito, encontrados no hospedeiro, com a penetração e a migração do parasito.

LOCALIZAÇÃO DO HOSPEDEIRO DEFINITIVO PELAS CERCÁRIAS
A penetração das cercárias de S. mansoni na pele de hospedeiros mamíferos suscetíveis é antecedida
por uma fase de movimentos natatórios de propulsão retrógrada (tail-first), que ocorrem intermitentemente.
As cercárias de S. mansoni tendem a iniciar a natação quando expostas a um aumento ou a um decréscimo
da intensidade luminosa (Saladin, 1982). Quando ativa, a cercária usualmente se desloca para a
superfície da água, alternando com momentos de passividade, nos quais afunda. Todavia, o afundamento
é retardado por influência da água, que arrasta a cercária quando esta adota posturas características, tal
como a extensão da fúrcula, de pregas estabilizadoras ou de estruturas semelhantes aos pêlos (Haas,
1994). Além disso, o comportamento cercariano e seu sistema nervoso estão intimamente relacionados, já
que a presença de diversas papilas sensoriais e de neurônios na extremidade anterior do segmento corporal,
na região ventral, na ventosa oral e na cauda estão expostas aos estímulos externos durante a natação
(Cousin et al., 1995; Cousin & Dorsey, 1991; Dorsey et al., 2002).
A aproximação em direção ao hospedeiro é favorecida por respostas específicas às perturbações na água,
ao toque (Haas, 1992), à formação de um gradiente termal tão fraco como 0,15º C/mm (Haas, Granzer &
Brockelman, 1990) e, mais fracamente, aos estímulos químicos emitidos pela pele (Wilson, 1987) e a estímulos
fóticos (Saladin, 1982). O sombreamento e a turbulência provocados por mamíferos que tenham entrado na
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água (Wilson, 1987), bem como estímulos químicos, não parecem ser fatores relevantes para cercárias de
S. mansoni. As cercárias aumentam seu reduzido nível de atividade, o que faz economizar energia, saindo do
fundo da coluna de água para a superfície, o que provavelmente melhora as suas chances de encontro com o
hospedeiro, já que os parasitos passam a explorar um maior volume de água (Haas, 1994).

RECONHECIMENTO, INVASÃO E MIGRAÇÃO (PENETRAÇÃO) ATRAVÉS DA PELE
Aspectos Moleculares
As cercárias de S. mansoni apresentam um padrão bastante diferenciado de reconhecimento e invasão
do hospedeiro, realizando as seguintes e distintas fases:


natação próximo à superfície da água, lá permanecendo em resposta a luz, gravidade e temperatura,
como visto anteriormente;



adesão, quando a cercária é tocada pelo hospedeiro. Calor e L-arginina são os sinais estimulantes
por parte do hospedeiro (Granzer & Haas, 1986; Haas, 1976; Haas et al., 1994);



contato duradouro com o hospedeiro, em resposta ao calor e a lipídeos da superfície da pele,
principalmente ceramidas (Haas, 1976; Haas et al., 2002);



rastejamento até sítios adequados de entrada, pelos quais as cercárias respondem a gradientes de
temperatura e de concentração de arginina (Haas, 1976; Haas et al., 1994);



penetração e transformação do tegumento, estimulados por ácidos graxos livres (Austin, Stirewalt
& Danziger, 1972; Haas & Schmitt, 1982a, 1982b; Shiff et al., 1972);



secreção de enzimas proteolíticas derivadas de conteúdo de glândulas acetabulares, em resposta a
ácidos graxos definidos (provavelmente na superfície da pele) e a glicosilceramidas e fosfolípídeos
(provavelemente em camadas mais profundas da epiderme) (Haas et al., 1997). As fases da penetração
cercariana na pele estão esquematizadas na Figura 2, adiante.

A adesão ao hospedeiro ocorre através da região da ventosa oral, após a realização de um padrão
característico de movimentos, no qual a cercária inverte seu modo de natação com a cauda para frente e
assume uma postura com o corpo na posição anterior, passando a executar freqüentes reversões na
direção da natação (Wilson, 1987). Ao tocar na pele de mamíferos suscetíveis, as cercárias fixam-se
fortemente, sendo estimuladas pelo calor e por sinais de L-arginina, e permanecem em contato duradouro
com o hospedeiro, em resposta a lipídios de superfície, principalmente ceramidas, e igualmente ao calor
gerado pelo substrato. As cercárias então exploram (por arrastamento ou rastejamento) a pele, seguindo
gradientes de temperatura e de concentração de arginina (que não é específica para a superfície da pele
humana), buscando sítios adequados para realizar a penetração nas camadas mais profundas da pele. A
resposta à estrutura particular da molécula L-arginina é muito específica, mostrando grande sensibilidade
a concentrações tão pequenas quanto 0,1 M. Assim, a modificação de qualquer parte da estrutura dessa
molécula, seja do grupamento guanidino, da cadeia de hidrocarbonetos, do grupamento -amino ou do
grupamento carboxila, bem como de qualquer grupamento funcional isolado, não possui qualquer atividade
estimulante na resposta das cercárias (Haas et al., 1997).
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Figura 2 – Principais fases de penetração cercariana na pele, passando pelos estratos córneo (a),
granuloso (b), espinhoso (c) e basal ou germinativo (d), ultrapassando a zona da basal, penetrando na
derme e invadindo preferencialmente vasos venosos e, secundariamente, vasos linfáticos. As cercárias,
durante a penetração, costumam perder suas caudas (f), embora possam mantê-las durante um período
inicial (e). Célula de Langerhans (seta longa). Célula de Merkel (seta curta)

No entanto, somente outros dois aminoácidos básicos, L-histidina e L-ornitina, assim como a
L-homoarginina, também possuem algum efeito estimulante em baixas concentrações, enquanto as cercárias
não respondem a nenhum aminoácido, ácido ou neutro, de extratos da superfície da pele humana. Uma
característica comum entre os aminoácidos básicos citados é a presença de um grupamento radical
positivamente carregado, que poderia ser um dos pré-requisitos dessas moléculas para se ajustarem em
um sítio hipotético do receptor de L-arginina das cercárias. Somente alguns compostos, como a L-lisina e
alguns análogos da L-arginina, mostram atividade estimulante significativa em concentrações maiores
(Haas et al., 1997).
Diversas hipóteses (Haas et al., 1997) já foram levantadas para explicar o papel da L-arginina na
adesão, penetração e migração das cercárias na pele de hospedeiros mamíferos. A mais clássica (Granzer &
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Haas, 1986; Haas, 1994; Stirewalt, 1971) faz referência a um possível papel desse aminoácido como feromônio
intraespecífico, segundo o qual os conteúdos das glândulas pós-acetabulares, que possuem arginina (Granzer
& Haas, 1986), serviriam como um sinal de atração para as outras cercárias aderirem ao hospedeiro
apropriado. Esse mecanismo, portanto, possibilitaria uma importante vantagem seletiva, já que facilitaria
a penetração de grupos de cercárias, que preparariam o caminho para outras que as seguissem (Griffiths,
1953), como observado em condições experimentais (Stirewalt, 1971). Assim, a penetração até a derme, se
desencadeada por muitas cercárias, é mais rápida do que aquela efetivada por poucas, graças à utilização
de túneis, deixados na pele pelas cercárias anteriores (Griffiths, 1953), economizando energia e conteúdo
glandular, além de contornar mais facilmente o sistema imunológico do hospedeiro (Stirewalt, 1971).
Todavia, mesmo que as cercárias tenham uma alta sensibilidade e especificidade à arginina proveniente
das glândulas pós-acetabulares, orientando, assim, sua fase de exploração da pele por um gradiente
crescente de concentração desse aminoácido, parece improvável que a arginina cercariana atue como
feromônio intraespecífico, já que o conteúdo de arginina da pele humana, por si só, evoca respostas
máximas das cercárias (Haas et al., 1997; Ingram et al., 2003). Logo, a secreção adicional de arginina
pelas cercárias em penetração possivelmente não exerce nenhum efeito quimioatrativo nas cercárias
adjacentes, e isto decorre também do fato de as glândulas acetabulares conterem somente uma pequena
quantidade de arginina livre ou ligada (Haas et al., 2002). Isso parece ser bastante plausível, pois sob
condições naturais, onde as cercárias estão amplamente dispersas, a chance de algumas se encontrarem
e explorarem, simultaneamente, a grande extensão relativa da superfície da pele humana, é teoricamente
mínima. Estudos de campo realizados em Santa Lúcia (Upatham & Sturrock, 1973), por exemplo, relatam
densidades de cercárias por litro de água, em alguns locais, que variam de 0,01 a 150 indivíduos,
enquanto em experimentos controlados em laboratório, no qual a penetração de grupos de cercárias
também não foi observada, a densidade por litro de água chegou a atingir 20 mil cercárias (Ingram et al.,
2003). Como alternativa, é possível que, ao invés da atração via feromônio cercariano, componentes
liberados pela pele perto das cercárias possam estimular a sua penetração, em grupo (Haas et al., 2002).
Outras explicações (Haas et al., 2002) para a especificidade de L-arginina como estímulo para adesão,
penetração e migração cercarianas foram baseadas no seguinte:


os níveis de arginina do soro do hospedeiro diminuem muito após a infecção com S. mansoni, já
que a doença aumenta os níveis de arginase no soro e no fígado (Page & Newport, 1977) e converte
arginina em prolina, que é então utilizada na síntese de colágeno pelo fígado (Dunn et al., 1978;
Senft, 1966; Senft, 1966; Senft 1967; Tanabe; Kaneko & Tageuchi, 1989). Além disso, a arginina é
ativamente incorporada pelos vermes adultos e ovos. Dessa forma, se uma infecção também
diminuísse a concentração de arginina na pele, as cercárias poderiam evitar os hospedeiros já
cronicamente infectados e preservar a sua infectividade para os indivíduos mais promissores (Haas
et al., 2002). Porém, o conteúdo de arginina na pele não varia significativamente e as cercárias não
possuem mecanismos para diferenciar entre hospedeiros infectados, com hepatoesplenomegalia
avançada, alta densidade de granulomas no fígado, baço e intestino, e hospedeiros saudáveis
(Haas et al., 2002);



a utilização da L-arginina como precursor de óxido nítrico (NO), que tem um efeito vasodilatador,
normalmente sintetizado pelo endotélio (Cohen, 2000; Cosentino & Lüscher, 1996; Pohl & Wit,
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1999), favoreceria a entrada dos esquistossômulos nos capilares sanguíneos (Coulson, 1997), e a
sua migração posterior. No entanto, esse mecanismo não parece ser possível, já que os
esquistossômulos, à primeira vista, não são capazes de converter L-arginina em citrulina. Não
obstante, não pode ser excluída a possibilidade, numa fase posterior da migração na pele, de os
esquistossômulos produzirem NO na presença de um sinal vasoespecífico;


a remoção de L-arginina dos tecidos circundantes, pelos esquistossômulos, através da ligação em
receptores específicos ou pela sua conversão em derivados metabólicos (Haas et al., 2002), poderia
ser um mecanismo de escape dos esquistossômulos ao ataque de macrófagos e de células endoteliais
sanguíneas do hospedeiro, com a produção de NO-reativo (Ahmed et al., 1997; James & Boros,
1994). A produção de NO necessita de L-arginina como fonte, e é catalisada por NO sintase sob
indução de citocina (Oswald et al., 1994b). A ausência de L-arginina, portanto, inibe o efeito citotóxico
dessas células imunocompetentes (James & Glaven, 1989). Todavia, os esquistossômulos não ligam
mais L-arginina do que outros aminoácidos (Haas et al., 2002), o que não descarta a possibilidade
de tal ligação ocorrer em estágios mais tardios do seu desenvolvimento. O efeito protetor da
remoção de arginina dos tecidos pode não ter a sugerida importância para os esquistossômulos,
pois a atividade citotóxica do NO é provavelmente menos relevante in vivo do que nos experimentos
in vitro (Haas et al., 2002);



logo após a penetração, os esquistossômulos migram paralelamente à superfície da epiderme,
entre o estrato córneo superficial e o estrato granuloso ou suprabasal, em peles mais delgadas.
Essa localização é arriscada para o parasito, já que eles podem ser eliminados caso a cobertura do
estrato córneo se rompa. Parece, assim, ser de grande importância para a sobrevivência dos
esquistossômulos que eles tenham informação sobre a posição das camadas internas (a direção da
migração a seguir) e da superfície da pele (direção a ser evitada na migração). Essa informação
posicional necessária parece ser obtida por meio de gradientes de concentração de resíduos de
L-arginina na epiderme humana, criados pela atividade de peptidil-arginina deiminases (PADs).
Essas enzimas convertem arginina em citrulina, num processo chamado de citrulinação ou
deiminação. A concentração desses resíduos é menor no estrato córneo superficial e vai
progressivamente aumentando até o estrato germinativo basal (Senshu et al., 1995), podendo ser
aproveitada pelos esquistossômulos para ajustarem sua correta posição na epiderme e orientarem
sua posterior migração pelos tecidos dermais (Haas et al., 2002). Isso foi observado, in vitro, em
um primeiro período de migração, no qual os esquistossômulos mostraram-se sensíveis a gradientes
crescentes de D-glicose e L-arginina (Haas et al., 2002). Assim, seria possível que a especialização
das cercárias de S. mansoni ao sinal de L-arginina possa ter evoluído para esse importante papel
de orientação na migração inicial pelo hospedeiro, tendo o receptor de L-arginina obtido a função
de identificação da superfície da pele na resposta de adesão e de quimiorientação durante a fase de
exploração da epiderme (Haas et al., 2002).

No entanto, ácidos graxos livres da pele foram identificados como os principais fatores estimulantes
para a penetração das cercárias na pele (Stirewalt, 1971). As características químicas desses ácidos
graxos sugerem que as moléculas se encaixam em receptores cercarianos, que interagem com a terminação
do grupamento carboxílico e as ligações duplas cis; todavia, algum efeito pode ser ocasionado pela
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permeabilização passiva das moléculas na superfície do corpo da cercária (Haas, 1984; Haas & Schmitt,
1982a; Haas & Schmitt, 1982b). Contudo, ainda não é conhecido qual dos receptores cercarianos já
identificados responde a esse estímulo. De outra forma, outros ácidos graxos essenciais, não ligados ao
processo de penetração, adicionalmente evocam a síntese de vários eicosanóides pela cercária de S.
mansoni, que podem funcionar na evasão imunológica (Fusco, Salafsky & Delbrook, 1986; Fusco &
Salafsky, 1987; Salafsky et al., 1988). Os lipídeos da superfície da pele, que apresentam ação estimulatória
sobre cercárias, são ácidos graxos livres, insaturados, de cadeia média, principalmente ácidos linolênico
e linoléico (Stirewalt, 1982).

Peculiaridades da Pele de Diversos Hospedeiros, Tempo dos Eventos na Migração Cutânea e
a Perda da Cauda
A duração do ato de penetração das cercárias na pele varia de hospedeiro para hospedeiro: no homem
e em cães jovens costuma ser de 15 minutos aproximadamente (Faust, Jones & Hoffman, 1934; Pinto &
Almeida, 1945), mas pode variar de 3,1 a 17 minutos na pele humana (Stirewalt & Hackey, 1956) e de 0,7 a
19 minutos na pele de outros animais (camundongo, rato, macaco, hamster), a depender do sítio de infecção
e da idade do animal (Stirewalt & Hackey, 1956). Já em culturas de células humanas (Barlett et al., 2000),
o tempo o qual a adesão/penetração na pele foi máxima gira em torno de cinco minutos após a exposição às
cercárias. Mesmo num determinado animal, como, por exemplo, no camundongo, a taxa de migração
variou em diferentes tipos de pele, sendo mais lenta na pele da cauda. A derme da pele abdominal e da
orelha foi invadida quase imediatamente por algumas cercárias migrantes, a primeira em até três minutos
após a aplicação das cercárias. Na derme da pele da cauda, as primeiras cercárias migrantes foram encontradas
somente após uma hora. A invasão efetiva de veias ou vênulas ocorreu no período de dois dias na pele
abdominal, três dias na pele da orelha e cinco dias na pele da cauda. Nenhum parasito foi encontrado na
pele abdominal e da orelha após quatro e cinco dias, respectivamente. Porém, eles permaneceram na pele da
cauda pelo menos por 11 dias (Stirewalt, 1959). Virtualmente, nenhum parasito abandona a pele antes de 48
horas no camundongo, hamster ou rato, com tempo médio de saída estimado em 88, 65 e 70 horas,
respectivamente (Miller & Wilson, 1978). Uma vez na derme, são necessárias mais dez horas para localizar
uma vênula dérmica e 8,5 horas para penetrar a parede vascular e sair da pele (Curwen & Wilson, 2003).
A penetração, portanto, ocorre de forma bastante singular e é extremamente rápida, sendo antecedida
por uma breve fase de adesão, na qual há a participação de secreções mucosas das glândulas pósacetabulares. Tais glândulas compreendem três pares de células localizadas na região distal do segmento
corporal da cercária, que enviam processos para a extremidade anterior, formando um sistema de ductos
(Dorsey et al., 2002). Ainda durante a penetração, as cercárias de S. mansoni surpreendentemente podem
reter suas caudas (Khammo et al., 2002; Whitfied et al., 2003), o que contraria o consenso atual de que
as cercárias perderiam suas caudas no início da penetração (McKerrow & Salter, 2002; Sturrock, 1993;
Wilson, 1987). Tal lugar-comum provavelmente se originou a partir da utilização de níveis implausivelmente
elevados de densidades cercarianas (Gordon & Griffiths, 1951; Griffiths, 1953), induzindo à suposição de
que o achado das caudas fosse apenas um artefato das condições experimentais não-fisiológicas (Whitfied
et al., 2003). Nesses experimentos, trabalhando com pele humana, num preparado com câmaras de Franz
(Franz cells) (Barlett, et al., 2000), ou com culturas de queratinócitos humanos, os pesquisadores
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observaram, por microscopia eletrônica de varredura, que aproximadamente 88% das cercárias penetrantes
podem reter suas caudas durante a penetração, soltando-as só mais tardiamente, num fenômeno que foi
rotulado de perda tardia da cauda [delayed tail loss (DTL)].
Desde a década de 1950, no entanto, o fenômeno da perda tardia das caudas, encontradas nos túneis
criados pelas cercárias, já fora demonstrado em camundongos a partir de densidades não-excepcionais
(Stirewalt, 1959). Um fato bastante interessante é que tal perda é facilmente induzida, in vitro, por
estímulos mecânicos (Brink, McLaren & Smithers, 1977) e por estímulos químicos, como o uso de linoleato
(Hara et al., 1993). A retenção das caudas, com seus espinhos no tegumento, teria a função de facilitar a
movimentação cercariana para o interior da pele, através dos túneis de penetração, evitando movimentos
retrógrados (Whitfied et al., 2003).
Nesse contexto, a perda tardia da cauda da cercária de S. mansoni poderia significar uma possível
adaptação ao hospedeiro vertebrado, que favoreceria a mistura de antígenos larvais com a pele do animal
infectado, acentuando a efetividade do ramo antilarvar da imunidade concomitante. A mistura de antígenos,
portanto, incluiria os antígenos internos, como a paramiosina, e os antígenos de superfície da cauda. A
paramiosina é uma proteína estrutural da musculatura da cauda (Gobert, 1998), o que poderia ajudar a
explicar a presença de anticorpos antiparamiosina nas imunogloblulinas humanas produzidas em resposta
a uma infecção esquistossomótica. A paramiosina, assim, pode ser considerada uma candidata para uma
possível vacina contra a esquistossomose (Gobert, 1998). Mesmo que as caudas sejam tão somente liberadas
na zona epidérmica da pele, os antígenos ainda seriam acessíveis para o sistema imunológico, visto que
células de Langerhans (células dendríticas imaturas) podem atuar como células apresentadoras de antígeno,
estimulando linfócitos T em linfonodos drenadores da pele.
A perda da cauda serve, junto com o aumento da temperatura, como um estímulo para alterações de
permeabilidade que ocorrem na transformação de cercária para esquistossômulo (Colley & Wikel, 1974;
Howells et al., 1974; Ramalho-Pinto et al., 1974). Porém, a perda da cauda não é essencial para que isso
ocorra (Ramalho-Pinto, et al., 1974). Foi demonstrado que esquistossômulos que retiveram a cauda, após
penetração cutânea in vitro, sobreviveram e cresceram em cultura (Clegg, 1965; Clegg & Smithers, 1971).
A perda da cauda decorre de trauma mecânico, provocado por movimentos contra a resistência do corpo
fixo, e não da secreção proteolítica das glândulas acetabulares (Howells et al., 1974).
Recentemente, as causas e implicações da imunidade concomitante passaram a ser examinadas sob
uma perspectiva evolutiva (Brown, 2001), segundo a qual uma possível vantagem para os vermes adultos
(e, presumivelmente, para as cercárias que se tornarão adultas) seria a manipulação da resposta imunológica
de seus hospedeiros, prevenindo as futuras infecções por outras cercárias e assim desfavorecendo a
competição para a cópula ou por microambientes preferenciais no hospedeiro.
A duração do período de permanência das larvas infectantes na pele do hospedeiro vertebrado, bem
como a duração do ato de penetração dependem, portanto, de alguns fatores, como a espécie de esquistossomo
e sua cepa, além da espécie de hospedeiro suscetível, como foi mostrado no início deste tópico.

Aspectos Anatômicos da Penetração Cercariana
Uma vez na vizinhança da pele quente, as cercárias prendem-se nos pêlos, enovelando-se nas hastes
pilosas em direção à superfície da pele, ou aderem diretamente à própria superfície cutânea, onde são
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estimuladas, por lipídeos da pele, a penetrar (Stirewalt, 1982). A penetração envolve a orientação das
cercárias para um sítio de entrada na pele, aderência firme pela região da ventosa oral, grande atividade
muscular e copiosa secreção glandular (Stirewalt & Hackey, 1956). De fato, elas aderem pela ventosa oral
numa gota de muco secretada pelas glândulas pós-acetabulares e passam, depois, a rastejar sobre a
superfície da pele, trazendo a ventosa ventral para frente a fim de substituir a ventosa oral posicionada
sobre o muco secretado. Nesse rastejamento, elas aparentemente passam a perceber sítios de entrada,
constituídos por irregularidades tais como extremidades frouxas nas escamas epidérmicas, pregas ou
sulcos, ângulos dos pêlos ou sítios de entrada (túneis) provocados por cercárias que penetraram
anteriormente (Stirewalt, 1971). Um dos mecanismos de orientação parece estar baseado em uma
modificação da orientação fotopositiva durante o estágio de vida livre cercariano para um estado de fotoorientação negativa durante a fase de migração para as camadas mais profundas da pele (Grabe & Haas,
2004). Na principal via de penetração (Gordon & Griffiths, 1951; Stirewalt & Dorsey, 1974; Wheater &
Wilson, 1979), as cercárias atravessam o estrato córneo em posição perpendicular à superfície (Figura 3),
liberando os conteúdos das suas glândulas de penetração, e ingressam no estrato de Malpighi (constituído
pelos estratos espinhoso e basal), seja por um folículo piloso ou em qualquer outro ponto da pele (Pinto
& Almeida, 1945). Uma função dessas secreções é amaciar o estrato córneo para facilitar a passagem do
parasito. Tais secreções se espalham lateralmente por entre os interstícios do estrato córneo, embora não
permeiem da mesma maneira os queratonócitos vivos (Riengrojpitak, Anderson & Wilson, 1998).
Figura 3 – Etapas iniciais da invasão cercariana (até duas horas) em pele de camundongo Swiss Webster:
(A) Penetração horizontal sob o estrato córneo, com manutenção da cauda (PAS-Azul de Alciano pH 2.5);
(B) Presença de duas cercárias, uma delas atingindo a membrana basal da epiderme, ainda com a cauda,
e a outra localizada parcialmente na derme superficial (Hematoxilina-Eosina); (C) Cercária atingindo
membrana basal epidérmica (Hematoxilina-Eosina); (D) Duas cercárias intra-epidérmicas, cortadas
transversalmente, com parte da face inferior tocando na membrana basal epidérmica (PAS-Azul de
Alciano pH 2.5)
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A superfície da epiderme é constituída pelo estrato córneo, que consiste de várias camadas de
queratinócitos sem núcleo e com um citoplasma contendo agregados de citoqueratina associados à filagrina.
O complexo queratina-filagrina deposita-se sobre a parte interna da membrana plasmática, formando
uma estrutura cornificada, chamada de envelope celular. Em adição ao complexo queratina-filagrina, o
envelope celular contém mais três proteínas: involucrina e pequenas proteínas ricas em prolina e loricrina.
Essas proteínas são interligadas por transglutaminases. Um envelope lipídico externo, formado por lipídeos
extrudados dos corpos lamelares, contribui para a montagem de um envelope celular composto
(Kierszenbaum, 2002). Em um ambiente aquático, a camada córnea perde a maioria de sua função como
barreira, devido à hidratação dos espaços intercelulares. As cercárias movem-se, portanto, facilmente
entre tais células, sem requerer qualquer atividade de degradação.
Ao atingirem o estrato espinhoso da parte média da epiderme, no entanto, tais vermes têm que
sobrepujar as interações célula-célula específicas (desmossomos, compostos por caderinas não clássicas:
desmocolina, desmogleína) pelo rompimento da camada celular (acantólise), formando diversos túneis
facilmente observáveis numa movimentação lateral. Nesse momento, uma potente protease, denominada
elastase cercariana, é identificada nas secreções da glândula acetabular (Salter et al., 2000). Uma vez que
se aproximam da membrana basal da derme-epiderme, a velocidade de penetração das cercárias é retardada.
Para entrar na derme, esses parasitos devem degradar as proteínas fibrilares da matriz da membrana
basal (laminina, nidogênio, colágeno IV, perlecan), possivelmente mediante atividade proteolítica das
glândulas acetabulares. Nesse estágio da penetração, possivelmente devido à sua localização distal, as
cercárias não parecem atrair infiltrados leucocitários, exceto no ponto de entrada, onde ocorre a agregação
de neutrófilos e macrófagos. Por sua vez, uma considerável intumescência da pele, adjacente aos parasitos,
se torna aparente após 24 horas de penetração (Riengrojpitak, Anderson & Wilson, 1998).
A quimiorientação em direção a L-arginina livre e D-glicose pode ser um mecanismo adicional que
apóie a migração em direção às camadas mais profundas da pele (Grabe & Haas, 2004). De fato, há um
aumento da concentração de glicose na superfície da pele humana, de 0,6-1,7 mM (Spier & Schwarz,
1963) para 2,2-5,0 mM, na epiderme (Kansky, 1966), e 4,4-6,0 mM, no sangue. A concentração de resíduos
de arginina epidérmicos também aumenta em direção às camadas mais profundas (Senshu et al., 1995).
A junção dermo-epidérmica ou zona da membrana basal (ZMB) é alcançada entre 30 e 150 minutos,
ficando os vermes separados da derme por uma fina membrana basal, que constitui uma importante
barreira à migração subseqüente dos parasitos (Figura 3). Assim, o rompimento dessa barreira necessita
do esforço concentrado das cercárias (Bruce et al., 1970). Nesse período, ocorre o extensivo rompimento
e lise das células epidérmicas e a distensão e a interrupção da membrana basal logo abaixo dos parasitos,
enquanto a área apical dos vermes retrai-se, mostrando-se ligeiramente subterminal. Espinhos proeminentes
estendem-se pela membrana basal, por vezes indistinta. Os sulcos tegumentares e as papilas sensoriais
não-ciliadas da região anterior, no entanto, permanecem evidentes, embora as papilas posteriores se
mostrem freqüentemente danificadas. O tegumento apical contém numerosos grânulos secretórios, que
parecem originar-se da glândula da cabeça (Crabtree & Wilson, 1985). Ainda nessa localização, um
infiltrado de células MHC II+, Mac-1+ é atraído para a derme subjacente, embora as cercárias não sejam
cercadas por leucócitos na epiderme. Em alguns casos, os leucócitos dermais podem ser encontrados
distantes dos parasitos, embora também possam estar localizados na proximidade, criando uma rede de
células em interação (Riengrojpitak, Anderson & Wilson, 1998).
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Em peles de camundongos, a maioria das cercárias migra horizontalmente entre o estrato espinhoso
e a membrana basal da epiderme para um folículo piloso, onde ocorre a passagem pela membrana basal
da glândula sebácea (Stirewalt, 1959, 1982; Wheater & Wilson, 1979). Acredita-se que essa trajetória é
preferencial devido a uma menor resistência contra a migração (Wheater & Wilson, 1979). No entanto, a
penetração na derme diretamente pela membrana basal é uma rota alternativa, já que algumas cercárias
são encontradas logo abaixo da epiderme 24 horas após a infecção (Stirewalt, 1959; Wheater & Wilson,
1979). Nessa fase, a sobrevivência parece ser totalmente dependente da informação sobre a posição das
camadas mais internas da pele (a direção da migração subseqüente) e a superfície da pele, que deve ser
evitada (Grabe & Haas, 2004). As cercárias mantêm os seus lados ventrais em direção às altas
concentrações de L-arginina, respondendo ainda mais sensivelmente quando esse aminoácido está ligado
a peptídeos (Grabe & Haas, 2004). Além disso, a orientação do corpo em direção a concentrações crescentes
de glicose também sugere a existência de um mecanismo de navegação seguro pela pele do hospedeiro
(Grabe & Haas, 2004). Na pele da cauda de camundongo pode ocorrer, entre o 7o e o 11o dias após a
infecção, o retorno de parasitos para a epiderme, alguns voltando ao longo de folículos pilosos e outros
se localizando em diferentes níveis de profundidade da derme, podendo ser encontrados necróticos e
envoltos por reação celular (Stirewalt, 1959).
Uma vez na derme, os esquistossômulos seguem pela bainha de tecido conectivo perifolicular ou
partem da derme papilar para os tecidos mais profundos, na procura de vasos venosos ou linfáticos, por
onde abandonam a área exposta (Stirewalt, 1959). Alguns esquistossômulos retornam para a superfície,
como já comentado, e outros perdem-se, como nômades, na junção dermo-hipodérmica, na hipoderme,
ficando imersos entre células adiposas, e outros se afastam até fáscia intermuscular (Standen, 1953;
Stirewalt, 1959).
Estudo ultra-estrutural da penetração cercariana na pele de camundongo revelou que a migração
através das camadas intermédia e basal envolvia dano a desmossomos, membrana plasmática, citoplasma
e organelas de células adjacentes aos esquistossômulos. Os núcleos pareciam inicialmente refratários
aos efeitos dos esquistossômulos e mostravam alterações degenerativas somente após o citoplasma estar
quase completamente dissolvido. Antes da membrana basal da epiderme ser completamente desintegrada,
fibras colagênicas e fibrócitos subjacentes apresentaram alterações degenerativas, sugerindo que a secreção
lítica se difundia através da membrana, atuando nos constituintes do tecido conectivo e facilitando a
passagem do parasito (Bruce et al., 1970).

Participação de Enzimas Proteolíticas
Durante o processo de penetração, as dez glândulas (aproximadamente 30% do volume corporal) de
cada cercária liberam seus conteúdos, com atividade lítica, contribuindo com os eventos mecânicos (Salter
et al., 2000). A cercária tem três tipos de células glandulares, que contêm vesículas secretoras pré-formadas:


as glândulas acetabulares;



glândula da cabeça ou cefálica;



corpos celulares subtegumentares.
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Cada uma delas exerce uma função na invasão do hospedeiro ou na transformação do parasito
(Dorsey et al., 2002). Muitas proteases, com especificidades para vários substratos, têm sido identificadas
nas glândulas pré e pós-acetabulares, sendo a mais importante uma serina-protease chamada elastase
cercariana (Newport et al., 1988; Salter et al., 2000). Macromoléculas do hospedeiro, representando
barreiras para a penetração cercariana, podem ser clivadas por atividades proteolíticas presentes nas
secreções cercarianas. Essas moléculas incluem elastina (Gazzinelli & Pellegrino, 1964),
condromucoproteína (Dresden & Asch, 1972), queratina (Tzeng et al., 1983), fibronectina, laminina e
colágenos IV e VIII (McKerrow et al., 1985). Os conteúdos das glândulas acetabulares se exaurem entre
uma e duas horas após o início da penetração cercariana (Brink, McLaren & Smithers, 1977; Cousin,
Stirewalt & Dorsey, 1981) e estão completamente ausentes em 40 horas (Crabtree & Wilson, 1985).
Portanto, a degeneração das glândulas acetabulares ocorre antes da entrada na derme e muito antes da
invasão vascular (McKerrow & Salter, 2002). Então, perguntam Curwen & Wilson (2003), como o parasito
rompe a barreira da membrana basal, cruza a derme e penetra a parede de uma vênula? Forte evidência
morfológica aponta para a glândula cefálica como fonte de qualquer atividade hidrolítica expressa
pelas cercárias (Crabtree & Wilson, 1985). Essa glândula é visível em esquistossômulos com três dias
ou mais de idade e suas densas secreções granulares são liberadas da região apical esquistossomular
quando pressionada contra a membrana basal e a parede de vênula (Curwen & Wilson, 2003). Em
adição, a cápsula muscular da cabeça do esquistossômulo permanece até que a larva tenha pelo
menos cinco dias de idade, ajudando, potencialmente, a região apical espinhosa a atuar como um
aríete, provocando rompimento mecânico da parede do vaso. Como os músculos capsulares da cabeça
são rapidamente perdidos durante a migração pulmonar, sua retenção durante a migração cutânea
implica que tanto a musculatura como a área apical são funcionalmente importantes para o sucesso da
invasão vascular (Crabtree & Wilson, 1985). A caracterização das secreções da glândula cefálica
contribuirá para uma melhor intelecção do fenômeno migratório dos esquistossômulos, principalmente
após a passagem pela barreira epidérmica.
Altos níveis da Ca2+, equivalente a 10 M, têm sido demonstrados nas glândulas pré-acetabulares das
cercárias (Dresden & Edlin, 1974). O influxo cercariano de Ca2+ é importante na liberação de proteinases
(Fusco et al., 1991) assim como o Ca2+ também estimula a remoção do glicocálix, em cooperação com as
proteases liberadas pela glândula, limitando assim os possíveis danos à membrana da superfície tegumentar,
que podem resultar de ataques pelo complemento (Ruppel et al., 1983). O Ca2+ cercariano pode exercer
outros efeitos hipotéticos durante a penetração cutânea:


ligar-se a fosfolipídeos e prevenir danos à membrana; aumentar a perda da cauda durante a
penetração;



danificar a membrana parasitária quando em altas concentrações;



prevenir a dispersão de antígenos do glicocálix e delongar sua apresentação a células apresentadoras
de antígenos;



estimular a coagulação sanguínea, que pode selar capilares rotos durante a migração parasitária.

Todavia, permanece uma questão não respondida: qual a função da alta concentração de Ca2+ nas
cercárias? (Modha et al., 1998).
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Fatores que Interferem na Penetração Cercariana
A penetração cercariana pode ocorrer entre 7°C e 45°C, com uma média de penetração boa entre 16°C
e 35°C e ótima entre 27°C e 28°C (De Witt, 1965; Stirewalt & Fregeau, 1965). A idade das cercárias póseliminação dos caramujos é também um fator de grande importância, sendo ótima de uma a três horas,
perdendo levemente a capacidade de penetração nas seguintes cinco horas, sem, contudo, perder a
capacidade de maturação (Olivier, 1966; Stirewalt & Fregeau, 1965). O período de eliminação pelos
caramujos (patency of snail infection), entre 41 e 46 dias, é consistente com a diminuição da capacidade
cercariana, refletindo algum tipo de crise na fisiologia do caramujo (Stirewalt & Fregeau, 1965). A relação
da concentração cercariana por unidade de pele é assunto de controvérsia. Invasão maciça de cercárias
faz com que elas fiquem mais gregárias, tendendo a alterar o tipo de penetração e aumentando a intensidade
do comportamento invasivo (Griffiths, 1953; Stirewalt & Fregeau, 1965). As seguintes situações ideais
são sugeridas para se obter uma boa infecção cercariana: manter a água desclorada a 27°C, um período
entre a liberação cercariana dos moluscos e a penetração na pele de no máximo três horas e um tempo de
exposição de 60 minutos (Barbosa et al., 1978; Campbell & Cuckler, 1961; De Witt, 1965; Olivier, 1966).

TRANSFORMAÇÃO DE CERCÁRIAS EM ESQUISTOSSÔMULOS
Entre uma e três horas após a penetração das cercárias na pele do hospedeiro mamífero, um aumento
na temperatura e na osmolaridade inicia uma série de adaptações bioquímicas e morfológicas específicas,
que rapidamente preparam os parasitos para sobreviverem ao novo ambiente (Cousin, Stirewalt & Dorsey,
1986; Stirewalt, 1974). Em apenas uma hora, a maior parte do glicocálix é perdida. O tegumento se
converte de uma estrutura trilaminada para uma estrutura heptalaminada (nova membrana heptalaminar)
(Stirewalt, 1974), bem como ocorre desvio do metabolismo oxidativo para anaerobiose facultativa, com
excreção de ácido lático (Coles, 1972). O parasito passa a não mais tolerar a água fresca (Hockley &
McLaren, 1973; McLaren, 1980; Stirewalt, 1974).
As cercárias, ao desprenderem seu glicocálix, formam e eliminam microvilos da sua superfície
(McLaren, 1980), adquirindo a capacidade de ligar concanavalina A e aglutinina de germe de trigo (Murrel
et al., 1978). Três tipos de microvilos podem ser reconhecidos:


curtos com extremidade apical bulbosa;



longos e estreitos, com bulbo terminal;



longos, com aspecto de rosário.

Além dos microvilos, pequenas bolhas esféricas aparecem na superfície larval (McLaren, 1980).
As glândulas pré e pós-acetabulares contribuem para a remoção do glicocálix (McKerrow, 1989;
McKerrow & Doenhoff, 1988; Stirewalt, 1974). Os microvilos são formados e eliminados da superfície dos
esquistossômulos entre 20 e 90 minutos após a penetração na pele, e têm a função de aumentar a área da
superfície da membrana plasmática, possibilitando maior absorção ou secreção de material (Hockley &
McLaren, 1973; McLaren, 1980).
Poucas dessas mudanças estão associadas à alteração na expressão gênica, exceto para um aparente
aumento na síntese protéica. Nas primeiras 24 horas, a regulação da proteína de choque térmico 70
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(HSP = Heat Shock Protein 70) parece responder apropriadamente ao choque térmico, advindo do
aumento diferencial entre a temperatura da água e a temperatura corporal do hospedeiro. Picos nos
níveis de mRNA de HSP 70 estão presentes no novo esquistossômulo transformado. Porém, cercárias e
esquistossômulos transformados falham ao produzir muitas proteínas, apesar da disponibilidade de
mRNAs correspondentes. Isso sugere que ocorra um bloqueio pós-transcripcional à tradução nesses
estágios larvais, que é revertido posteriormente, possibilitando a expressão dos mRNAs disponíveis
(Blanton & Licate, 1992).
Do ponto de vista morfológico, esquistossômulos recuperados 24 horas após a infecção apresentam
poucas alterações, ao passo que, 48 horas após, se inicia o processo de alongamento e começa a ocorrer
regressão dos espinhos tegumentares na parte central do seu corpo, os quais ficam menores e mais dispersos,
mantendo-se, contudo, nas extremidades anterior e posterior (Crabtree & Wilson, 1980). Em torno de 72
horas após a infecção, a região central do corpo torna-se quase totalmente despida de espinhos, o tegumento
fica repleto de pequenas covas ou reentrâncias e, quando contraído, apresenta a parte central corrugada
(Crabtree & Wilson, 1980). Após 40 horas de infecção, as glândulas acetabulares e seus ductos, previamente
identificáveis no órgão anterior, desaparecem, o que caracteriza a completa transformação das cercárias em
esquistossômulos. A ausência integral dessas glândulas e de seus ductos após esse período implica a
manutenção mecânica da migração ou sua manutenção por uma fonte alternativa de secreção lítica. Desse
modo, as proeminentes espículas da cabeça possivelmente sejam úteis no friccionamento da membrana
basal, embora numerosos grânulos osmiofílicos ainda estejam presentes na glândula da cabeça.
Ocasionalmente, tais grânulos são observados entre as células basais da epiderme rompida. Entretanto, não
há evidências de que essas secreções causem alguma modificação morfológica das fibras de colágeno da
derme e dos fibroblastos localizados logo abaixo dos parasitos. Portanto, embora na penetração as secreções
da glândula da cabeça passem para dentro do tegumento na região anterior, seu significado funcional ainda
é incerto. Tais secreções possivelmente estão envolvidas no reparo e na reorganização do tegumento anterior,
que é danificado durante a penetração, ou na modificação das membranas, que ocorre durante a transformação
de cercária em esquistossômulo (Crabtree & Wilson, 1985).
A membrana plasmática heptalaminada tegumentar absorve uma variedade de proteínas do hospedeiro,
mascarando o estado de estranheza dos esquistossomos perante o reconhecimento imunológico. Essas
proteínas incluem antígenos eritrocíticos (glicolipídeos na forma de antígenos de grupos sanguíneos A, B,
H e Lewis) (Goldring et al., 1976), imunoglobulinas (Kemp et al., 1976, 1977; Torpier, Capron & Ouaissi,
1979; Yong & Das, 1983), antígenos principais de histocompatibilidade da classe I (MHC – classe I) (Clegg,
Smithers & Terry, 1971; Silva et al., 2003) e (2)microglobulina (2 m) (Torpier, Capron & Ouaissi, 1979),
2- macroglobulina (Damian, Greene & Hubbard, 1973; Kemp et al., 1976), fator de decaimento de C3
(Horta, Ramalho-Pinto & Fátima, 1991), componentes do complemento (Santoro et al., 1980; Tarleton &
Kemp, 1981) e moléculas Fc (Loukas et al., 2001).
A saída dos esquistossômulos da derme pode ocorrer pelo sistema venoso (vênulas), mais raramente
por capilares venosos dilatados ou por linfáticos ou por ambos os sistemas vasculares (Abboud, Hanna
& Ragab, 1971; Miller & Wilson, 1978; Pinto & Almeida, 1945; Standen, 1953, 1971; Stirewalt, 1959). O
sistema venoso funciona como a principal rota de evasão dos esquistossômulos da pele para os pulmões
e somente uma pequena proporção deles usa a via linfática (Miller & Wilson, 1978; Wheater & Wilson,
1979). Estímulos mecânicos ou líticos, provavelmente provenientes da glândula da cabeça – que ainda
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persiste nessa fase – possuem um importante papel na saída da pele. A musculatura apical possivelmente
está envolvida no acesso à luz desses vasos. A parede das vênulas e a membrana basal da epiderme são
importantes barreiras contra a migração do parasito (Wilson & Lawson, 1980). Bioquimicamente, tais
membranas são ricas em colágeno IV, laminina, entactina/nidogênio e perlecan (Haake & Holbrook, 1999;
Storm & Elder, 2006).

INVASÃO VASCULAR: SÍTIOS PREFERENCIAIS E POSSÍVEIS MECANISMOS
Os mecanismos pelos quais os esquistossômulos localizam os vasos sanguíneos da pele ainda não
foram totalmente elucidados (Wilson, 1987; Wilson & Lawson, 1980). A existência de um gradiente de
concentração de glicose, entre os tecidos dérmicos e os capilares sanguíneos, possivelmente influencia a
orientação dos esquistossômulos (Grabe & Haas, 2004), que, com 72 horas de infecção, já podem ser
observados adjacentes às vênulas ou bem próximos a elas (Crabtree & Wilson, 1985). O tecido adiposo
subcutâneo, por exemplo, possui concentração média de glicose de 2,5 mM, enquanto o plasma venoso
possui média de 4,7 mM (Tiessen, Rhemrev-Boom & Korf, 2002). A concentração de glicose nos tecidos
dérmicos, no entanto, varia, a depender de diversos fatores, mas parece existir um gradiente de concentração
entre a mistura de tecidos encontrada pelos esquistossômulos migrantes (células com concentração muito
baixa de glicose e fluido intersticial com concentração mais alta) e os capilares sanguíneos (Tirone &
Brunicardi, 2001; Zierler, 1999). A quimiorientação dos esquistossômulos em gradientes de glicose, portanto,
é muito sensível e específica (Grabe & Haas, 2004), possuindo provavelmente um importante papel adaptativo
para evitar a invasão de arteríolas, que portam concentrações maiores de glicose do que as vênulas (cerca
de 3%-4% maior), e estimular a entrada em vasos venosos do tecido conjuntivo, cuja concentração de glicose
é grosseiramente equivalente à do plasma (Tiessen, Rhemrev-Boom & Korf, 2002). Além disso, peptídeos
contendo arginina, como a bradicinina e a fibronectina, também podem contribuir para a localização de
vasos sanguíneos (Duncan et al., 2000; Pertilla, Sano & Peltola, 1990; Scicli et al., 1982).
Tal quimiorientação em gradientes de glicose, portanto, direcionaria os esquistossômulos para os
vasos sanguíneos, já que o sangue rico em glicose (4-5 mM) pode gerar gradientes de concentração nos
tecidos circundantes aos vasos. Da mesma forma, os gradientes de L-arginina podem também possuir
um papel importante na localização dos vasos, já que a concentração de L-arginina aumenta de 13 μM,
na superfície da pele (Haas et al., 2002), para 40-140 μM, no sangue, ou 100-1.000 μM, nas células
endoteliais (Harrison, 1997). Os esquistossômulos poderiam, então, se orientar particularmente para
as vênulas, pois o sangue venoso possui um maior conteúdo de arginina do que o sangue arterial
(Kowalski, Wu & Watford, 1997).
Nessas regiões onde os esquistossômulos penetram nos vasos sanguíneos, os tecidos conjuntivos da
derme e da hipoderme se mostram extremamente hemorrágicos. O infiltrado inflamatório na derme apresentase organizado em discretos focos, embora não haja evidências de danos nos esquistossômulos pela resposta
leucocitária do hospedeiro nesse estágio. A área apical lisa desses vermes apresenta configuração bastante
variada: protuberâncias geralmente invertidas em esquistossômulos da derme e da epiderme podem
ocasionalmente ficar direcionadas para a parede endotelial das vênulas. Alguns esquistossômulos
desencadeiam reações de coagulação, podendo ser parcialmente rodeados por fibrina e plaquetas em
diferentes estágios de desgranulação sem necessariamente ocorrerem modificações na membrana basal
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das vênulas, ou podem causar a completa ruptura da parede endotelial, mobilizando uma série de plaquetas,
que se emaranham por entre a fibrina e fragmentos tumefeitos do endotélio. Numerosos grânulos osmiofílicos
pequenos, provavelmente da glândula da cabeça, estão presentes nos canais citoplasmáticos que se
estendem na área apical anterior. Contudo, somente poucos desses grânulos podem ser realmente observados
no tegumento dessa região (Crabtree & Wilson, 1985).
Já com 96 horas de penetração, a distribuição dos esquistossômulos e a aparência da derme e da
hipoderme continuam essencialmente similares ao período anterior. Diversos focos inflamatórios, com
um espaço central vazio, podem, no entanto, ser observados na derme e na hipoderme. Esses focos, por
sua vez, não exibem correlação espacial com os poucos esquistossômulos restantes. A derme ainda se
mostra extremamente hemorrágica nesse estágio. Pelo período de 120 horas, os poucos esquistossômulos
ainda dentro da pele ficam largamente distribuídos na derme e na hipoderme. A pele encontra-se muito
menos hemorrágica e a atividade fibroblástica dentro dos focos inflamatórios indica a ocorrência de
cicatrização. Diversas células plasmáticas e monócitos ficam evidentes no tecido conjuntivo da derme e
da hipoderme (Wheater & Wilson, 1979).
Ao fim da fase de migração pela pele, não há evidências de destruição dos esquistossômulos por
alguma resposta inflamatória tecidual do hospedeiro, mesmo que esta esteja evidente. Tal resposta
inflamatória pode ser provocada por algum dano lítico tecidual produzido durante a penetração ou por
alguma hemorragia causada pela entrada dos vermes nos vasos sanguíneos. A resposta inflamatória na
pele do hospedeiro poderia, portanto, facilitar a migração subseqüente dos esquistossômulos em direção
aos vasos sanguíneos (Miller & Wilson, 1978). Em bolsa de hamsters cronicamente infectados (Crabtree
& Wilson, 1984) observaram infiltrado predominantemente macrofágico e neutrofílico, próximo aos
esquistossômulos, nas primeiras 48 horas após a infecção. Às 78 horas, eosinófilos predominaram sobre
neutrófilos. Às vezes, material elétron-denso era visto entre os eosinófilos aderentes e a superfície tegumentar
dos esquistossômulos. A resposta cutânea inflamatória a infecções secundárias parece decorrer da
combinação de reação não específica a danos mecânicos provocados pelos parasitos invasores e reação
secundária imunologicamente mediada (Bentley, Carlisle & Phillips, 1981).

MIGRAÇÃO PELOS LINFONODOS
A via linfática de saída dos esquistossômulos da derme constitui uma rota alternativa de evasão,
utilizada por aproximadamente 1,25%-15% dos esquistossômulos, em murinos (Gui et al., 1995;
Riengrojpitak, Anderson & Wilson, 1998; Wilson, Coulson & Dixon, 1986), e por menos de 1%, em babuínos
(Papio anubis) (Pearce & McLaren, 1986). Trabalhos utilizando bolsas de hamsters sugerem que a via
linfática tem importância secundária na evasão dos esquistossômulos da pele (Miller & Wilson, 1978). A
menor importância dos vasos linfáticos na evasão das larvas a partir da pele pode ser determinada pelo
número menor desse tipo de vasos quando comparado com o grande número de vasos sanguíneos presentes
na derme. Assim, a localização de um vaso sanguíneo seria, por si só, favorecida pela sua ampla
distribuição anatômica. Além disso, a vasodilatação ocasionada a partir de uma reação inflamatória
persistente na derme – observada geralmente a partir de 24 horas após a infecção – também aumentaria
a probabilidade de penetração em vasos sanguíneos (Wheater & Wilson, 1979).
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Os esquistossômulos atingem os linfonodos regionais da pele a partir do segundo dia de infecção, ali
permanecendo pelos próximos cinco ou seis dias, não sendo mais identificados no 11o dia (Gui et al., 1995;
Lozzi et al., 1996; Wheater & Wilson, 1979). Um acúmulo significativo de esquistossômulos ocorre em linfonodos
axilares de camundongos, infectados pela pele abdominal, entre os dias três e seis, com pico no quarto dia
(Georgi, Wade & Dean, 1987). Os esquistossômulos, através de linfáticos aferentes, são lançados nos seios
marginais subcapsulares e, para atingirem os seios medulares e vasos hilares eferentes, ultrapassam uma
malha de trabéculas ao nível da cortical (Miller & Wilson, 1978; Wheater & Wilson, 1979). Sua chegada nos
seios marginais e no parênquima dos linfonodos não resulta em qualquer redistribuição perceptível de células
apresentadoras de antígeno ou em agregação celular em volta das larvas retidas (Riengrojpitak; Anderson &
Wilson, 1998). Esquistossômulos podem, eventualmente, penetrar no sistema vascular sanguíneo através de
veias dos cordões medulares (Faust, Jones & Hoffman, 1934; Koppisch, 1937; Lozzi et al., 1996). O peso dos
linfonodos aumenta durante os primeiros seis dias de infecção (Gui et al., 1995).
Em observações ultra-estruturais realizadas em experimentos com cercárias atenuadas pela exposição
a 200 Gy de irradição gama, a chegada dos esquistossômulos em linfonodos ocorre também via vasos
linfáticos aferentes. Os esquistossômulos, inicialmente, se localizam nos seios subcapsulares a partir do
quinto dia pós-exposição. Depois, migram em direção às áreas paracorticais (linfócitos T) e, finalmente,
à região medular. As larvas localizadas nas regiões periféricas dos linfonodos estão intimamente associadas
com uma mistura de linfócitos e células acessórias, como células dendríticas e macrófagos com capacidade
de apresentar antígenos. Tais células exibem vesículas endossomais em seu citoplasma, algumas contendo
restos celulares ingeridos. Parasitos localizados mais profundamente no paracórtex do linfonodo, por sua
vez, são encontrados na proximidade de linfócitos. No entanto, ao contrário da região periférica, tais
parasitos parecem exercer um efeito destrutivo nas células circundandes, provavelmente devido ao seu
tamanho e forte musculatura. A região adjacente à superfície dos parasitos se encontra envolta por
células deformadas e rompidas, e detritos celulares vesiculares estão dispersos no espaço intersticial.
Em nenhum momento foi evidenciada lesão interna ou tegumentar nos esquistossômulos atenuados
(Riengrojpitak, Anderson & Wilson, 1998).

MIGRAÇÃO PELOS PULMÕES
Após acessarem o sistema circulatório, seja venoso ou linfático, os esquistossômulos são carregados
pelo fluxo sanguíneo venoso para o lado direito do coração, sendo então distribuídos, assincronicamente,
para os pulmões, via artéria pulmonar. O número de esquistossômulos dentro dos capilares pulmonares
aumenta significativamente entre o segundo e o sétimo dias após a infecção, o que gera diminutas
hemorragias (Pinto & Almeida, 1948). O pico de permanência dos parasitos varia de acordo com o modelo
experimental utilizado: no quinto dia após a infecção, em hamsters e ratos; no sexto dia, em camundongos.
Daí em diante, o número de esquistossômulos nos pulmões começa a declinar de modo quase exponencial,
até o 18º dia em ratos, até o 20º dia em hamsters e até o 22º dia em camundongos, quando não são mais
recuperados esquistossômulos no pulmão (Miller & Wilson, 1980; Wheater & Wilson, 1979). O pico de
esquistossômulos pulmonares variou com o inóculo cercariano, sendo mais precoce (no quinto dia) com
440 cercárias (60,2% de recuperação) e, entre o sétimo e o oitavo dias, com 65 cercárias (58,2% de
recuperação) (Barbosa et al., 1978).
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No modelo camundongo, esquistossômulos, ainda que em menor número, podem ser recuperados
após períodos mais longos de infecção, como 67 e 46 dias, em infecções com 65 e 440 cercárias, respectivamente
(Barbosa et al., 1978). A longa permanência de esquistossômulos em pulmões foi também referida por
outros autores (Clegg, 1965; Faust, Jones & Hoffman, 1934; Olveda, Olds & Mahmaoud, 1981; Wilks, 1967;
Yolles, Moore & Meleney, 1949). No babuíno (Papio anubis), a fase pulmonar é mais rápida que no
camundongo e, no 12º dia, poucos parasitos ainda permanecem nos pulmões. Isso demonstra que os
pulmões daquele primata dificultam menos a migração de esquistossômulos que os pulmões de camundongo
(Wilson et al., 1990). O aumento do número de esquistossômulos, em camundongos, dentro dos capilares
pulmonares, entre os dias dois e sete após a infecção, indica a efetividade da vasculatura pulmonar como
barreira física para a migração. Ali, os esquistossômulos, para poderem lidar com o diminuto calibre dos
capilares, alongam o corpo consideravelmente, embora uma pequena percentagem deles possa evitar a
rede capilar pulmonar utilizando anastomoses arteriovenosas (Wheater & Wilson, 1979).
Nos capilares pulmonares, os esquistossômulos perdem a camada intersticial fibrosa subtegumentar e
parte da musculatura anterior, por desintegração e desaparecimento. O tegumento continua crivado de
pequenas covas ou reentrâncias e, dependendo do grau de extensão corporal, exibe pregas e sulcos. Quando
o corpo se encontra completamente distendido, isto é, quando atinge o menor diâmetro, os sulcos ou
depressões ficam menos proeminentes, aparecendo como constrições anelares. Pelo quarto dia pós-infecção,
a porção média do corpo se apresenta virtualmente sem espinhos (Crabtree & Wilson, 1980). Os
esquistossômulos da pele, no terceiro dia, medem 170 μm de maior comprimento, com a média do raio (no
comprimento máximo) de 10 μm, volume de 5,31 x 104 μm3 e área da superfície do cilindro de 1,0682 x 104
μm2, enquanto os esquistossômulos pulmonares, no oitavo dia de infecção, atingem 400 μm de comprimento
máximo, com raio de 6,5 μm (no comprimento máximo), volume de 5,31 x 104 μm3 e área da superfície de
1,6328 x 104 μm2 (Crabtree & Wilson, 1980; Wilson et al., 1978). Portanto, mesmo em um estado metabólico
semiquiescente (Cousin, Stirewalt & Dorsey, 1986), os esquistossômulos pulmonares chegam a ultrapassar,
em até quatro vezes, o comprimento dos esquistossômulos da pele, e o seu diâmetro pode chegar a apenas
oito μm, que equivale, aproximadamente, ao tamanho dos menores capilares pulmonares, pelos quais
devem rastejar para atravessá-los (Basch & Samuelson, 1990). Dessa forma, o alongamento corporal facilita
uma rápida migração através dos capilares sanguíneos (Crabtree & Wilson, 1985; Wilson et al., 1978). A
passagem dos esquistossômulos pelos pulmões é, portanto, delongada temporariamente, até que atinjam as
dimensões apropriadas para a migração intravascular (Crabtree & Wilson, 1985).
Durante a fase intrapulmonar, há também uma íntima aposição entre o endotélio e as membranas
tegumentares do parasito, o que possibilita a transferência, a partir do endotélio, para a superfície dos
esquistossômulos, de antígenos da Classe I do Complexo Principal da Histocompatibilidade, não originados
de tecido hematopoético (Crabtree & Wilson, 1985; Sher et al., 1984). Em estudo ultra-estrutural em
pulmões de camundongos com sete dias de infecção, os organismos intravasculares apresentavam um
diâmetro médio transversal de 20 μm. Os esquistossômulos se encontravam livres dentro da luz vascular,
circundados por plasma e células sanguíneas circulantes. O revestimento endotelial adjacente estava
intacto, apresentando, às vezes, reentrâncias provocadas pela pressão de espinhos tegumentares de
esquistossômulos adjacentes (Bruce et al., 1974). A densidade de esquistossômulos no pulmão declina a
partir do sétimo dia e a relativa escassez de esquistossômulos dentro de vasos pulmonares maiores
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provavelmente reflete a sua rápida migração desses vasos (Wheater & Wilson, 1979). A migração através
da circulação pulmonar ocorre na ausência de resposta perceptível por parte do hospedeiro (Wheater &
Wilson, 1979). É geralmente admitido que, enquanto nos pulmões, esquistossômulos não se alimentam
de sangue. Porém, uma percentagem variável de 4% a 20% de esquistossômulos exibiu, entre sete e dez
dias de infecção, digestão de sangue, e houve dois esquistossômulos que chegaram até a atingir o quarto
estágio de desenvolvimento (= parte posterior do ceco reconectada, sem ultrapassar o comprimento do
ceco bifurcado) (Barbosa et al., 1978). Esse fenômeno foi também evidenciado em pequeno número de
esquistossômulos pulmonares, entre os dias oito e 14 da infecção, baseado na detecção de grânulos
marrons pálidos, amarelados ou escuros, correspondendo, aparentemente, a pigmentos derivados de
hemoglobina (Bruce et al., 1974). Eventualmente, fêmeas maduras escapam da circulação mesentérica e
se alojam em vasos pulmonares, tendo um destino incerto (Figura 4).
Figura 4 – Fêmea(s) adulta(s) de Schistosoma mansoni no interior de vaso pulmonar de camundongo
Swiss Webster, sem estar circundada(s) por reação inflamatória, exibindo pigmento esquistossomótico no
lúmen intestinal (Hematoxilia-Eosina)

VIAS DE MIGRAÇÃO DOS PULMÕES PARA O SISTEMA PORTA-HEPÁTICO
O desenvolvimento dos esquistossômulos completa-se nos vasos intra-hepáticos, onde se acumulam
lentamente, havendo um evidente assincronismo no desenvolvimento dos vários exemplares, podendo ser
encontrados vermes jovens ao lado de espécimes adultos, durante vários dias, entre o quarto e o 23o dias
(Coelho, 1970; Faust, Jones & Hoffman, 1934). O acúmulo de parasitos no fígado segue um padrão
sigmóide no camundongo, atingindo um platô ao redor do 20º dia de infecção, momento em que 37% dos
parasitos que atingem a maturidade ali aportam (Miller & Wilson, 1980).
O trajeto que os esquistossômulos seguem do pulmão até as veias do sistema porta-hepático tem
sido motivo de longas controvérsias. Três vias (ou modelos de migração) pulmão-fígado foram postuladas:


intravascular direta, sem recirculação (modelo vascular passivo) (Miyagawa, 1912; Miyagawa &
Takemoto, 1921). Os esquistossômulos, após saírem dos capilares arteriais e atingirem o compartimento
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venoso do pulmão, seriam transportados passivamente através do coração para a aorta, e daí para o
sistema porta-hepático através das artérias hepáticas ou mesentéricas. Alguns autores propuseram
uma variante para esta hipótese, rotulada por nós de intravascular direta, com recirculação (Faust,
Jones & Hoffman, 1934; Miller & Wilson, 1980; Wilson, Coulson & Dixon, 1986; Wheater & Wilson,
1979), largamente aceita e bem documentada pela literatura. Segundo esses autores, antes de os
esquistossômulos entrarem, ao acaso, em artérias que derivam no sistema porta-hepático, eles
transitariam através da circulação pulmonar-sistêmica. Essa concepção implica também que os
esquistossômulos sejam seqüestrados dentro do sistema porta-hepático ao perderem a habilidade
para ultrapassar o leito capilar, no caso, os sinusóides hepáticos (Miller & Wilson, 1980). Essa via
será mais detalhada posteriormente;


intravascular reversa (modelo vascular ativo) (Kruger et al., 1969). Essa hipótese propõe que, após
os esquistossômulos atingirem os pulmões, eles mudariam de direção e migrariam, contra a corrente
sanguínea, através da artéria pulmonar, ventrículo e átrio direitos, veia cava posterior e penetrariam
no fígado pelas veias hepáticas;



transdiafragmática (modelo transdiafragmático) (Bruce et al., 1974; Narabayashi, 1914; Pereira
et al., 1972; Wilks, 1967). Através dessa via, os esquistossômulos escapariam dos capilares
pulmonares para os alvéolos, migrariam, através do tecido pulmonar, para caírem na cavidade
pleural e atravessariam o diafragma e a cápsula hepática, atingindo, eventualmente, os vasos
portais intra-hepáticos.

Parece que todas as vias (ou modelos) podem, na prática, ser utilizadas pelo parasito, embora a via
intravascular direta ou passiva, com recirculação, seja a preferencial e a melhor comprovada (Georgi, Wade
& Dean, 1987; Miller & Wilson, 1980; Wheater & Wilson, 1979; Wilson, Coulson & Dixon, 1986). Estudos
histológicos favorecem inteiramente a migração intravascular (Wheater & Wilson, 1979). A saída dos parasitos
do pulmão através do sistema venoso pulmonar tem sido demonstrada por vários estudos com camundongos
e coelhos (Faust, Jones & Hoffman, 1934; Faust & Meleney, 1924; Koppisch, 1937; Miyagawa & Takemoto,
1921; Tang, Tang & Tang, 1973; Yolles, Moore & Meleney, 1949). Pelas veias pulmonares, os vermes são
arrastados até as câmaras esquerdas cardíacas e daí são bombeados para a aorta. Da aorta podem ingressar
no sistema hepático portal por duas vias principais: a artéria hepática (ramo do tronco celíaco, juntamente
com a esplênica e a gástrica esquerda), as artérias mesentéricas (superior e inferior) e outras artérias que
suprem o trato gastrointestinal (Wheater & Wilson, 1979). Em ratos em repouso, até 3% do rendimento
cardíaco são direcionados para a artéria hepática e 13%, para artérias do intestino (Blahitka & Rakusan,
1977). Portanto, um verme individual tem até 16% de chance de atingir o sistema portal hepático após sair
do ventrículo esquerdo. Como corolário, tem 84% ou mais de chance de ser distribuído no restante da
circulação sistêmica. Tal esquistossômulo, portanto, deve realizar vários circuitos nas circulações pulmonar
e sistêmica antes de conseguir, aleatoriamente, ingressar nos vasos que o levarão para o sistema portal
hepático. Esse esquema de migração supõe que os esquistossômulos sejam capazes de migrar através do
leito capilar sistêmico para retornar à circulação venosa, pulmões e lado esquerdo do coração para posterior
redistribuição. Ele também presume que os tratos portais do fígado atuem como barreira para subseqüente
distribuição dos vermes (Wheater & Wilson, 1979). A ocorrência de uma fase de migração sistêmica explica
a pobre correlação temporal observada entre o declínio no número de esquistossômulos presentes nos

Migração e Desenvolvimento de Schistosoma mansoni no Hospedeiro Definitivo | 109

pulmões e a chegada de esquistossômulos no fígado (Wheater & Wilson, 1979; Yolles, Moore & Meleney,
1949). De fato, o acúmulo de esquistossômulos nos rins, cérebro, músculo cardíaco, capilares do diafragma,
aparelho geniturinário e carcaça, em geral, durante o período do pico migratório entre os pulmões e o
sistema porta-hepático, com subseqüente decréscimo no número de parasitos nesses órgãos, reforça a idéia
de que os esquistossômulos recirculam em vasos sistêmicos e pulmonares (Georgi, Wade & Dean, 1987;
Wheater & Wilson, 1979). A detecção de lesões ectópicas em esquistossomose humana é uma evidência
indireta da ocorrência da fase sistêmica da migração (Faust, 1948; Kane & Most, 1948). É possível que
esquistossômulos fiquem seqüestrados em algum ponto da circulação e falhem em retornar para os pulmões
para serem redistribuídos (Wheater & Wilson, 1979). É importante destacar que esquistossômulos, a partir
do 10o dia de infecção, foram observados dentro de vênulas mesentéricas (Wheater & Wilson, 1979).
Foi estimado o tempo de trânsito que os esquistossômulos dispendem nos diversos circuitos
circulatórios após deixarem o ventrículo esquerdo: capilares intestinais (t1/2 = 6,5h); carcaça, rins, cérebro,
órgão menores (t1/2 = 16h); pulmões (t1/2 = 30-35h) (Wilson, Coulson & Dixon, 1986). Após a penetração
cutânea, cada esquistossômulo tem a probabilidade (P) de 0,33 de amadurecer no sistema porta-hepático
de um camundongo normal. Se a probabilidade (P) de ingressar em uma artéria esplâncnica é de 0,32 e de
ser retido no fígado é de 0,72-0,86, então a probabilidade (P) de um parasito tornar-se parte da população
hepática em cada circuito da vasculatura é de 0,23-0,27 (Wilson & Coulson, 1986). Baseado nisso, somente
duas ou no máximo três passagens de esquistossômulos ao redor da circulação pulmonar-sistêmica são
suficientes para gerar a população de vermes adultos (Wilson, Coulson & Dixon, 1986). Considerando um
tempo de trânsito de 35h + 16h (Wilson & Coulson, 1986), três passagens ou ciclos levariam de seis a
sete dias para serem efetivados (Wilson, Coulson & Dixon, 1986).
Como explicar a parada dos esquistossômulos nos vasos portais? Os altos níveis de nutrientes nesses
vasos e estreiteza dos sinusóides hepáticos podem, ambos, contribuir para esse evento (Khammo et al.,
2002; Wilson et al., 1978). Através de microscopia in vivo, foi constatado que todos os esquistossômulos
hepáticos tinham pigmento em seu ceco e alojavam-se em vênulas interlobulares portais, cujos diâmetros
mediam 40-175 μm (os vasos com 40 μm estavam a 30-50 μm distantes do bordo hepático). Nesses vasos,
os vermes estavam ou presos à parede vascular pela ventosa ventral, ou encravados nos vasos, ou
intermitentemente livres na corrente sanguínea, e nunca entravam nos sinusóides (Bloch, 1980).
Em Calomys callosus (Rodentia: Cricetidae), em cortes histológicos, foram vistos vermes juvenis em
vênulas portais a partir do primeiro dia do estudo (20o dia). Entre o 22o e o 23o dias, os vermes juvenis
passaram a agrupar-se na veia porta intra-hepática, mostrando início de acasalamento. Vermes adultos
acasalados foram observados no 26o dia. Os primeiros ovos embrionados começaram a aparecer em
vênulas intra-hepáticas, na submucosa do intestino delgado e grosso, no 31o de infecção. Ovos de quarto
estágio e maduros, com miracídio, foram observados pela primeira vez no 34o dia, no fígado, e no 45o
dia, no intestino. No pâncreas, ovos embrionados foram vistos pela primeira vez no 32o dia, em vênulas
intralobulares, e ovos maduros apareceram no 37o dia (Lenzi JA, 1998). Em camundongos Swiss Webster,
no 25o dia de infecção, surgiram, pela primeira vez, pares acasalados de vermes adultos em veias portais
do hilo hepático. No 30o dia pós-infecção, ovos imaturos foram evidenciados em vênulas intra-hepáticas.
Um dia depois, ovos imaturos apareceram em vasos submucosos do intestino e, no 33o dia, foram também
detectados em vênulas pancreáticas intralobulares. Ovos maduros foram vistos pela primeira vez, em
fígado, no 35o, e em pâncreas e intestino, no 36o dia (Lenzi JA, 1998).
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Por microscopia in vivo, em camundongo, foi observado que vermes isolados ou acasalados, localizados
na veia porta e em vários ramos da veia mesentérica superior, moviam-se de modo ondulante contra o
fluxo (migração contracorrente). Assim que os vermes adentravam nas veias e vênulas que tinham diâmetros
equivalentes aos seus, eles se alongavam suficientemente para penetrar em vênulas murais do intestino,
localizadas próximas à junção do mesentério (Bloch, 1980). Os vermes não parecem ficar alojados no
mesmo lugar, mas vagueiam por vários sítios justaintestinais, mesmo acasalados, depositando ovos
principalmente entre o 20o cm a partir do piloro e a primeira metade do intestino grosso (Pellegrino &
Coelho, 1978; Valadares et al., 1981). Quando todo o ciclo de vida de S. mansoni foi realizado em
condições assépticas, camundongos livres de germes infectados apresentaram muito mais ovos no fígado
e no intestino, aos 61o e 84o dias de infecção, que camundongos convencionais (Bezerra et al., 1985).
Por que os esquistossomos acabam residindo nos vasos sanguíneos do fígado? Parece que a tolerância
imunológica induzida nesse sítio traz vantagens para os parasitos (Modha et al., 1998). De fato, estudos
têm demonstrado que a injeção intraportal de células despedaçadas de um doador antes de um enxerto de
pele prolonga significativamente a sobrevida do enxerto no recipiente (Dumont, 1978). A administração
de ovos de esquistossomo em veia portal também induziu tolerância, avaliada pela reação de
hipersensibilidade em pata de camundongo e na formação de granulomas. Células de Kupffer parecem
estar envolvidas nesse mecanismo (Cuison et al., 1995).
A capacidade de migração de esquistossômulos em diferentes estágios de maturação foi avaliada em
esquistossômulos recuperados da pele (larvas de uma hora de idade), de pulmões (cinco dias) e do fígado
(11 dias) de hamsters experimentalmente infectados com cepa LE de S. mansoni, proveniente de Belo
Horizonte, Minas Gerais. Os esquistossômulos foram injetados intraperitonealmente em camundongos,
com número variando de 120 (pele), 200 (pulmões) a até 300 (fígado) organismos por animal. Os animais
foram sacrificados quando as larvas derivadas de hamsters atingiram 35 dias. As percentagens de larvas
encontradas vivas dentro do sistema porta-hepático dos camundongos foram de 43,1 (pele), 32,5 (pulmões)
e 15,4 (fígado), indicando que a capacidade migratória de esquistossômulos decresce com a idade das
larvas (Coelho et al., 1976a). Outro estudo, confirmando os dados anteriores, utilizou camundongos
albinos inoculados pela via subcutânea ou intraperitoneal com esquistossômulos retirados dos pulmões
(quatro dias após a exposição cercariana) ou do fígado (dez e 20 dias) e avaliou a capacidade de migração
das larvas no período de dois a três meses após a inoculação. A migração ocorreu com larvas de quatro
e de dez dias, em ambas as vias de inoculação. Com larvas de 20 dias, somente um animal em dez
apresentou vermes adultos no sistema porta (apenas um par de vermes) quando a inoculação ocorreu por
via subcutânea, não sendo identificado nenhum verme naqueles inoculados por via intraperitoneal (Pereira
et al., 1972). Em hamsters infectados intraperitonealmente com 40, 80 e 160 cercárias (cepa LE) foi
observado que o comprimento das fêmeas diminui significativamente (p<0,05) em função da densidade
populacional dos parasitos (Coelho et al., 1976b).
O percentual de recuperação total de vermes adultos em C. callosus, em dois experimentos, variou de
14,3 a 38,6% (45 dias); 15,7 a 20% (90 dias) e 4,3 a 20% (160 dias). A recuperação, em Swiss Webster,
variou de 24,3 a 73,8% (45 dias); 11,4 a 24,3% (90 dias) e 8,6 a 27,1% (160 dias) (Lenzi JA, 1998). O
percentual de recuperação variou, conforme outros autores e outros modelos: em camundongo, 63,4%
(infecção com 65 cercárias – 53 dias de infecção) e 49,7 % (com 440 cercárias – 42 dias de infecção)
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(Barbosa et al., 1978), 20% (Brenner, 1962; Clegg, 1965; Standen, 1949), 22,3% (Pellegrino & Katz, 1969),
28,3 a 39,9% (Saoud, 1966), 34,3% (Grimaldo & Kershaw, 1961), 24,4 a 48,2% (Smithers & Terry, 1965) e 36,9
a 39,5% (Warren & Peters, 1967); em Nectomys squamipes, 10% (Rodrigues-Silva, 1989), 65,5% (Antunes,
1971) e 21,5% (Borda, 1972). A proporção macho para fêmea apresentou um declínio, no transcurso da
infecção, em ambos os grupos de animais, indo, em C. callosus, de 2,3:1 (45 dias), para 1,3:1 (90 dias) e 1:1
(160 dias). Em Swiss Webster, variou de 1,8:1 (45 dias), para 1,7:1 (90 dias) e 1,2:1 (160 dias) (Lenzi, 1998).

SÍTIOS DE ATRITO E DE ELIMINAÇÃO DO PARASITO
Durante todas as fases de migração, os parasitos estão sujeitos a inúmeras influências ambientais,
provenientes do seu hospedeiro. A resposta imunológica está intimamente envolvida com sua eliminação,
bem como o desenvolvimento de diversas modificações patológicas que acompanham a infecção e, de
alguma forma ainda não compreendida, o amadurecimento e a fecundidade dos esquistossomos. Tanto a
mortalidade, quanto a reabsorção de esquistossômulos migrantes, ou ainda a possível eliminação desses
para fora do organismo hospedeiro podem ser acompanhadas indiretamente pelo decréscimo exponencial
do número de focos autorradiográficos nos órgãos que não o fígado (Coulson & Wilson, 1988; Dean et al.,
1987; Georgi, Wade & Dean, 1987). Tal ausência de evidência direta a respeito do destino exato dos
equistossômulos é conhecida como ‘atrito’ (do inglês attrition) (Georgi, Wade & Dean, 1986). Os sítios de
atrito e de eliminação parecem variar, conforme o animal seja imune ou não-imune. Todavia, como os
dados de literatura sobre este assunto são divergentes e, às vezes, até contraditórios (Dean et al., 1987),
há que se salientar apenas os aspectos mais relevantes e mais bem comprovados.
Em animais não-imunes, 90% ou mais dos parasitos penetrantes na pele atingem, eventualmente, os
pulmões (Mangold & Dean, 1983). No entanto, o fato de que o número de esquistossômulos detectados no
fígado, no 21o dia de infecção, costuma ser consideravelmente menor do que o que aparece nos pulmões
no 6o dia e o número que desaparece do pulmão entre os dias seis e 21, sugere que a maior parte do atrito
de uma infecção inicial ocorre em algum ponto após a chegada dos parasitos ao pulmão (Dean et al.,
1984). Esses dados indicam que a pele não é o sítio principal de eliminação, em camundongos primoinfectados (Dean et al., 1984; Georgi, Dean & Mangold, 1983). Um aumento da resistência inata à infecção
foi parcialmente atribuído a uma maior densidade da derme em camundongos idosos (Lewert & Mandlowitz,
1963), embora alguns autores discordem da influência do estado da matriz extracelular da derme como
um fator determinante do número de parasitos que se evadem da pele (Clegg & Smithers, 1968). Porém, o
estado da matriz extracelular deve interferir na migração do parasito, pois tanto as cercárias como os
esquistossômulos secretam, entre várias enzimas, uma serina protease capaz de fragmentar queratina,
colágeno dos tipos IV e VIII, proteoglicano, fibronectina, laminina e elastina (Newport et al., 1987).
A penetração cercariana na pele pode ser alterada por outros fatores, tais como: a produção de
eicosanóides pelas próprias cercárias e pela pele; os níveis de ácidos graxos na superfície da pele; a
relação da produção dermo-epidérmica de eicosanóides (Fusco et al., 1988) e a distribuição e densidade
de células de Langerhans na pele (Gebara et al., 1986). Em animais imunes, costuma ocorrer retardo da
migração dos parasitos da pele para os pulmões, maior retenção nos pulmões e desaparecimento de larvas
em algum ponto após a chegada aos pulmões e antes do aparecimento no fígado (Dean et al., 1987). Em
relação à pele como sítio de atrito, os dados da literatura mostram diferenças significativas, atribuídas a
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condições experimentais peculiares, aos esquemas de imunização, ao hospedeiro e às cepas ou isolados de
S. mansoni utilizados (ver revisão em Dean et al., 1987). Alguns autores admitem que, ao nível da pele,
animais infectados apresentem duas fases distintas de atrito, uma precoce e outra tardia, sendo a primeira
dependente da oviposição (Smithers & Gammage, 1980). De qualquer forma, a pele é uma barreira à migração
subseqüente: o parasito necessita ‘negociar’ a sua passagem. Para o hospedeiro, contudo, a pele é a primeira
oportunidade para o reconhecimento do invasor pelo sistema imunológico (Mountford & Trottein, 2004).
Discute-se ainda a possibilidade de eliminação de esquistossômulos vivos através da árvore traqueobronqueal
e do aparelho gastrointestinal, e, mais raramente, dos glomérulos e túbulos renais (Bruce et al., 1974;
Coulson & Wilson, 1988; Dean et al., 1987; Georgi, Wade & Dean, 1987).
No entanto, a passagem de ovos para a luz intestinal é fornecida por produtos de eosinófilos e/ou
macrófagos periovulares que destroem as fibras da matriz extracelular e corroem a membrana basal do
epitélio, criando túneis ou passagens, na mucosa, que permitem a ejeção passiva dos ovos pelos movimentos
intestinais peristálticos (Lenzi, Lenzi & Sobral, 1987). Camundongos infectados por S. mansoni, com imunidade
comprometida (exemplo: depletados de células CD4+), falham ao eliminar ovos para as fezes (Fallon et al.,
2000), bem como pacientes HIV+, com baixos níveis de células CD4 circulantes, apresentam diminuição na
excreção de ovos nas fezes (Karanja et al., 1997). A formação de canais colaterais porto-sistêmicos extrahepáticos ou o aumento no diâmetro de conexões porto-sistêmicas intra-hepáticas decorrentes da infecção
(McHugh, Coulson & Wilson, 1987) podem explicar o encontro freqüente de vermes acasalados em vasos
pulmonares em animais com três, quatro e cinco meses de infecção (Awadalla, Sheikh & Farag, 1978).

FASE HEPÁTICA
A chegada dos esquistossômulos no sistema porta-hepático intestinal dá início a mais uma série de
eventos decisivos para o desenvolvimento completo dos vermes e, conseqüentemente, para o sucesso
reprodutivo da espécie. Uma dramática redução no comprimento máximo dos esquistossômulos – de
modo que as suas dimensões não sejam significativamente diferentes daquelas dos esquistossômulos na
pele (Wilson et al., 1978) –, bem como a comparativa estreiteza dos sinusóides hepáticos, é determinante
para a sua retenção gradual nos ramos venosos mais delgados (Miller & Wilson, 1980), entre o 7o e o 20o
dias após a infecção em camundongo (Wheater & Wilson, 1979). Nesse momento, diversos vermes jovens
são encontrados ao lado de espécimes adultos (Coelho, 1970; Faust, Jones & Hoffman, 1934; Khammo et
al., 2002). No camundongo, o acúmulo de parasitos no fígado segue um padrão sigmóide, como já visto
na seção ‘Vias de Migração dos Pulmões para o Sistema Porta-Hepático’. Nesse órgão, o crescimento dos
vermes é disparado por um mecanismo ainda desconhecido, possivelmente devido a altos níveis de nutrientes
no sangue porta-hepático (Khammo et al., 2002; Wilson et al., 1978). Vários conjuntos de dados sugerem
que essa aceleração do crescimento se inicia nos esquistossômulos mais avançados, entre os dias 10 e 11
de infecção (Lawson & Wilson, 1980). De fato, o fígado, modernamente, é considerado um órgão com um
rico componente neuroendócrino, além de imunotolerante, compondo um ambiente epigenético peculiar
para os parasitos (Bowen et al., 2004; Macky, 2002; Roskams et al., 2004).
O desenvolvimento dos esquistossômulos completa-se nos vasos intra-hepáticos do sistema porta. Já
com 168 horas, alguns exemplares jovens apresentam sangue ingerido, bem como aumento de seu volume
corporal (Pinto & Almeida, 1948). Os vermes se alimentam encarando a direção do fluxo sangüíneo
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(Bloch, 1980). Novos espinhos e papilas sensoriais são formados, enquanto a abertura da boca se desenvolve
com a formação da ventosa oral (Crabtree & Wilson, 1980). Por sua vez, a presença dos parasitos nas
vênulas interfere no fluxo sanguíneo, não apenas nos vasos ocupados, mas também nos sinusóides
adjacentes. Os vasos se dilatam, apresentando marginação leucocitária, deposição de pigmentos sanguíneos
nas células de Kupffer e estase, o que resulta em necrose dos hepatócitos circundantes (Bloch, 1980). Na
terceira semana após a infecção, os esquistossômulos migram para as veias mesentéricas, onde geralmente
ocorre o acasalamento (Armstrong, 1965; Pinto & Almeida, 1948). Em babuínos, o acúmulo de parasitos
no fígado ocorre pelo nono dia de infecção (Wilson et al., 1990), enquanto em camundongos, vermes
acasalados nas veias mesentéricas podem ser observados a partir do 27o dia de infecção, enquanto a
oviposição tem início entre o 30o e o 34o dias. Os primeiros ovos maduros começam a surgir, no fígado e
no intestino, entre o 34o e o 36o dias (Brenner, 1956; Lenzi JA, 1998; Prata, 1957).
O amadurecimento sexual e a posterior manutenção desse estado na fêmea de esquistossomos, portanto,
têm início a partir da chegada do esquistossomo no sistema porta-hepático intestinal (Armstrong, 1965;
Pinto & Almeida, 1948), sendo altamente dependente do íntimo contato da fêmea com o verme macho
(Armstrong, 1965; Clough, 1981; Perez & Smithers, 1977; Popiel & Basch, 1984a) (ver revisões de RibeiroPaes & Rodrigues, 1997 e Moné & Boissier, 2004), que a mantém em seu canal ginecóforo, auxiliando-a
na digestão do sangue e no transporte para os sítios de postura dos ovos. O pareamento entre vermes de
diferentes sexos é, portanto, um pré-requisito para o amadurecimento da fêmea (Standen, 1953; Vogel,
1941). No entanto, como observado em infecções unissexuais, o amadurecimento sexual do macho – com
a produção de espermatozóides – ocorre na ausência da fêmea (Brumpt, 1936).
A aparente monogamia dos esquistossomos favorece uma redução na possível competição sexual
entre os machos, além de garantir a paternidade. Ao fazer isso, o macho possibilita que a fêmea invista
mais na produção dos ovos (Morand & Muller-Graf, 2000) e, com isso, no sucesso reprodutivo da espécie.
De fato, os esquistossomos não são tão monogâmicos quanto se pensava, pois em infecções mistas de S.
mansoni e S. intercalatum (Tchuem Tchuenté et al., 1995), na África, onde essas duas espécies podem ser
achadas simpatricamente (Tchuem Tchuenté et al., 1993), os machos de S. mansoni podem deslocar os
machos de seus parceiros homólogos. Em infecções com uma única espécie (S. mansoni), a partir da
análise de marcadores genéticos de resistência a drogas (Pica-Mattoccia et al., 2000), foi observado que
machos sensíveis ao hicantone podem deslocar, de pares pré-formados, machos homoespecíficos resistentes
à hicantona, e vice-versa. Embora os vermes não-pareados permaneçam quase que invariavelmente no
fígado ou no sínus porta-hepático e os casais migrem do fígado para as veias mesentéricas (Basch, 1991),
machos isolados, no transcurso da migração para as veias mesentéricas, podem deslocar machos pareados
com suas fêmeas. Provavelmente, esse deslocamento ocorre também no encontro de vermes isolados com
casais que retornam periodicamente para o fígado, possivelmente de forma passiva, pela liberação de
suas ventosas (Pellegrino & Coelho, 1978).
Não obstante, o papel do macho parece não se resumir somente na atividade muscular, ao auxiliar a
digestão da fêmea, como anteriormente postulado (Basch, 1990): além da sua participação na inseminação
dos ovócitos, o macho possui uma estreita relação química com a fêmea, influenciando a expressão de
genes específicos pelo pareamento (Chen, Rekosh & LoVerde, 1992; Grevelding, Sommer & Kunz, 1997;
Koster et al., 1988) e induzindo o seu crescimento (Nirde et al., 1983), bem como a vitelogênese (Hagedorn,
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1975; Nirde et al., 1983; Popiel & Basch, 1984a; Shaw, Marshall & Erasmus, 1977). De fato, ambos os sexos
estão em constante interação química, sendo esta bidirecional e desigual (Haseeb & Eveland, 1991; Haseeb,
Fried & Eveland, 1989; Popiel & Basch, 1984b; Silveira, Friche & Rumjanek, 1986). O estímulo específico
responsável para o amadurecimento da fêmea, todavia, ainda não é completamente conhecido, podendo
inclusive ser uma combinação desses diversos fatores e ainda outros, como hormônios, nutrientes,
neuromediadores e mera estimulação táctil (Ribeiro-Paes & Rodrigues, 1997).
Os vermes adultos vivem em íntimo contato com o endotélio vascular (Figuras 5 e 6), sem
entretanto induzir o fenômeno de coagulação (Lenzi, Sobral & Lenzi, 1988) – sem dúvida, uma notável
aquisição e estratégia (Capron, 1992), devido a sua considerável biomassa. De que forma então os
vermes de S. mansoni evitam a coagulação sanguínea? No tegumento de machos adultos é encontrada
calicreína – uma precursora de bradiquinina, um vasodilatador (Carvalho et al., 1998) –, bem como
apirase, uma ATP-difosfohidrolase envolvida com agregação plaquetária e tromborregulação (Vasconcelos
et al., 1993; Verjovski-Almeida et al., 2003), e bilharzina, um inibidor do fator XIIa (ou fator de Hageman)
(Tsang & Damian, 1977; Tsang, Hubbard & Damian, 1977). O estudo do transcriptoma de S. mansoni
ainda identificou transcritos para moléculas tipo equicetina, relacionadas com a hemostasia e a prevenção
de trombose (Verjovski-Almeida et al., 2003). A equicetina (echicetin) é uma proteína derivada do
veneno de cobra, que inibe a ligação do fator de von Willebrand e de alboagreguinas (alboaggregins) à
glicoproteína Ib plaquetária (Peng et al., 1993). As alboagreguinas (AL-A, AL-B, AL-C) foram isoladas
do veneno da cobra Trimeresurus albolabris e representa uma nova família de proteínas que se ligam
à glicoproteína Ib plaquetária (Peng, Lu & Kirby, 1992).
Figura 5 – Veia mesentérica de camundongo Swiss Webster contendo casal de vermes adultos (região
distal). A fêmea está bem escurecida pela presença de grande quantidade de pigmento esquistossomótico
(hemozoína) (folheto mesentérico corado com Giemsa de Lennert)
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Figura 6 – Verme adulto macho de S. mansoni, cortado longitudinalmente, com suas ventosas em contato
direto com o endotélio de veia mesentérica, portando uma fêmea no canal ginecóforo. Os lobos testiculares
estão indicados pelos pontos (PAS-Azul de Alciano pH 2.5)

Ocorrências hemorrágicas são possíveis devido à redução da atividade dos fatores de coagulação
II, VII, IX e X, dependentes de vitamina K, embora mudanças hemostáticas pró-coagulantes contrabalancem
e, de certa forma, expliquem a raridade de fenômenos hemorrágicos e/ou trombóticos na infecção
esquistossomótica (Carvalho et al., 2005). Outros mecanismos podem ainda estar envolvidos com a
inibição da coagulação, talvez pela alteração do endotélio vascular exercida direta ou indiretamente
pelos vermes adultos (Lenzi, Sobral & Lenzi, 1988). No camundongo, células endoteliais na vizinhança
ou em contato com vermes adultos podem encontrar-se intensamente basofílicas e vacuolizadas,
assumindo, inclusive, organização sincicial (endotélio multinucleado) (Silva et al., 2003). Algumas
hemácias parecem aderir ao tegumento dos vermes machos, sem se fusionarem com o verme, mas
deformando-se ou sofrendo lise (Caulfield & Cianci, 1985) devido a alterações na permeabilidade da
membrana plasmática a cátions (ver revisão de Hoffman & Simonsen, 1989). O verme rapidamente
induz redução do volume dos eritrócitos e do conteúdo de íons de potássio, sugerindo uma possível
relação entre tais acontecimentos (Thatte et al., 1993).

A RESPOSTA CELULAR, IN VIVO E IN VITRO, AO PARASITO, CONFORME SEUS
DIFERENTES ESTÁGIOS DE DESENVOLVIMENTO E AMADURECIMENTO
Cercária
A rápida transformação de cercárias para esquistossômulos faz com que elas não sejam alvo de
reações celulares. Todavia, exposições primárias a material cercariano ocasionaram reações dérmicas,
atribuíveis a sua capacidade de ativar o complemento (Gazzinelli, Ramalho-Pinto & Dias da Silva,
1969; Machado et al., 1975) e de atrair, quimiotaticamente, eosinófilos (Colley et al., 1977a). Em
animais infectados ou sensibilizados, extratos cercarianos provocaram hipersensibilidade de tipo
retardado ou imediato (Katz & Colley, 1976a; Katz & Colley, 1976b; Pellegrino & Memoria, 1960;
Moriearty & Lewert, 1974).
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In vitro, preparações antigênicas de cercárias (CAP) foram estudadas, em ensaios de inibição da migração
de macrófagos (MIF) e de estimulação blastogênica de linfócitos (Chen & Dean, 1977; Colley, Savage &
Lewis, 1977b; Katz & Colley, 1976a; Ottesen et al., 1978). Em camundongos, a melhor sensibilização de
linfócitos à CAP requereu múltiplas e semanais infecções ou exposições à preparação antigênica em adjuvante
completo de Freund (Katz & Colley, 1976b). Células mononucleares de sangue humano periférico, obtidas de
pacientes infectados com S. mansoni, responderam a extratos cercarianos de um modo dose-dependente
(Colley, Savage & Lewis, 1977b; Ottesen et al., 1978), e o grau de resposta não teve nenhuma relação com a
intensidade da infecção (Colley, Savage & Lewis, 1977b). Há poucos indícios da ocorrência de regulação da
resposta humoral ou celular, in vivo, durante infecção ativa (Colley, 1981). Todavia, in vitro, a resposta
blastogênica de linfócitos a CAP foi inibida por soro de pacientes infectados (Ottesen & Poindexter, 1980),
pela presença de células aderentes (Todd, Goodgame & Colley, 1979) e por supressão, não-específica, pela
própria preparação antigênica (Colley, Savage & Lewis, 1977b).

Esquistossômulo
Esquistossômulo de pele

Durante o tempo em que as larvas se alojam na pele, em animais primo-infectados costumam ocorrer
apenas uma reação edematosa na derme e uma infiltração leucocitária discreta, predominantemente
neutrocitária (Colley, Magalhães Filho & Coelho, 1972; Koppisch, 1937; Von Lichtenberg et al., 1976).
Muitos neutrófilos, em cobaias e camundongos CBA/Ca, localizados na epiderme, exibiram
descontinuidades na membrana plasmática ocasionadas, provavelmente, por produtos citotóxicos derivados
do parasito (Incani & McLaren, 1984).
Em animais previamente infectados ou imunizados, ativa ou passivamente, a infecção cercariana, a
depender do hospedeiro e do esquema de infecção e imunização, pode determinar, na pele, reações mais
precoces, intensas e mais duradouras, compostas principalmente por eosinófilos (Colley, Magalhães Filho
& Coelho, 1972; Von Lichtenberg & Ritchie, 1961; Von Lichtenberg et al., 1976), basófilos (Pearce &
McLaren, 1986) e células mononucleares (McLaren & Smithers, 1988). In vitro, a co-cultura de células
esplênicas obtidas de camundongos infectados por S. mansoni, por duas a 15 semanas com
esquistossômulos, estimulou a produção de material solúvel, de origem linfocitária, com atividade
biológica semelhante ao Eosinophil Stimulation Promoter/Eosinophil Chemotatic Factor of Lymphocytes
(ESP/ECF) (James & Sher, 1980; Lewis, Carter & Colley, 1977).
A partir de 1974, uma verdadeira pletora de sistemas in vitro tem demonstrado a capacidade de
várias células e do soro, isolados ou em combinações, lesar ou matar esquistossômulos de pele ou
mecânicos. A helmintotoxidade, dependente de células e mediada por anticorpo ou complemento, foi
observada em macrófagos (Capron, Dessaint & Capron, 1975; Perez & Smithers, 1977), eosinófilos
(Butterworth et al., 1975; Ramalho-Pinto, McLaren & Smithers, 1978), eosinófilos e macrófagos (Kassis,
Aikawa & Mahmaoud, 1970), neutrófilos (Dean, Wistar & Murrel, 1974) macrófagos ativados por linfocina
(Bout et al., 1981), linfócitos T (Ellner et al., 1982) e plaquetas (Joseph et al., 1983).
Usando esquistossômulos como carreadores para o hapteno trinitrofenol (TNP), (Ramalho-Pinto, De
Souza & Playfair, 1976; Ramalho-Pinto et al., 1976) demonstraram a capacidade de superfície do parasito
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de atuar como um ativador de células T-auxiliadoras, em ratos e camundongos. A atividade T-auxiliadora,
específica para esquistossômulo, foi mais acentuada entre sete e dez dias após a infecção primária,
declinando, depois, no transcurso da infecção (Ramalho-Pinto, Smithers & Playfair, 1979).
Esquistossômulo pulmonar

Do mesmo modo que na pele, esquistossômulos pulmonares provocam, em geral, pouca ou nenhuma
reação tecidual em animais primo-infectados (Magalhães Filho, 1959). Na infecção de coelhos e ratos
albinos, observou-se reação pulmonar à passagem dos esquistossômulos, expressa por pequenas
hemorragias petequiais, congestão alveolar focal, proliferação histiocitária, infiltração de células
redondas e eosinófilos e formação ocasional de células sincicias e células gigantes de tipo corpo estranho
ao redor dos parasitos, sem ocasionar lesões pneumônicas (Koppisch, 1937). Segundo esse autor, alguns
parasitos invasores, através deste mecanismo, desaparecem absorvidos pelo tecido pulmonar. Em animais
reinfectados, Magalhães Filho (1959) observou retenção de esquistossômulos em vasos arteriais
pulmonares, com alta mortalidade e infiltrado polimorfo e mononuclear ao redor de parasitos mortos e
em distribuição perivascular. Andrade & Reis (1984) também só observaram reações pulmonares bem
desenvolvidas em torno de esquistossômulos injetados mortos, as quais foram mais intensas e com
maior quantidade de eosinófilos nos animais previamente infectados. A dinâmica do infiltrado ao redor
de esquistossômulos pulmonares injetados não só foi mais intensa como bem mais rápida nos animais
já infectados, atingindo nestes um pico máximo após 24 horas, enquanto com animais de controle o
pico se deu apenas no 6o dia (Olveda, Olds & Mahmaoud, 1981). Ainda não se sabe qual é o grau de
importância que a inflamação pulmonar não específica tem na eliminação de esquistossômulos
pulmonares em vários modelos experimentais (Smith et al., 1975).

Verme Adulto
Os vermes adultos, principalmente as fêmeas, ingerem uma grande quantidade de hemácias dos
vasos venosos onde estão alojados. Mjoki, Smith & Prichard (1988) demonstraram que os vermes adultos
têm uma capacidade maior do que os esquistossômulos para detoxificar agentes oxidantes, protegendoos contra sua ação lesiva. O sangue digerido é rapidamente hemolisado em seus intestinos: nas fêmeas,
cerca de 330 mil hemácias por hora, enquanto os machos aproximadamente 30 mil hemácias por hora
(Lawrence, 1973). A hemoglobina liberada é essencial para o desenvolvimento, o crescimento e a reprodução
dos parasitos. A hemolisina, presente no esôfago, lisa as células vermelhas (Bogitsh, 1989; Kasschau,
Robinson & Dresden, 1986), liberando a hemoglobina para o tubo digestivo, onde é catabolizada em
dipeptídeos ou aminoácidos livres. Tais peptídeos difundem-se para e/ou são incorporados pelas células
gastrodermais do intestino (Bogitsh, 1989; Zussman, Bauman & Petruska, 1970). Da hemoglobina, a
porção globina é utilizada, enquanto o produto final da oxidação do grupo prostético heme – amplamente
conhecido como pigmento esquistossomótico, anteriormente referido como hematina (Cousin & Dorsey,
1991) e mais recentemente caracterizado como hemozoína (Oliveira et al., 2000) – é regurgitado. A
regurgitação da hemozoína pelo parasito se dá em decorrência de movimentos peristálticos, acumulandose no fígado do hospedeiro (Homewood, Jewsbury & Chance, 1972; Stenger, Warren & Johnson, 1967). O
bloqueio da proteólise da hemoglobina do hospedeiro com um amplo espectro de inibidores de proteases
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causa profundos efeitos antiesquistossomóticos, com diminuição da patologia (Bogitsh, Kirschner &
Rotmans, 1992; Oliveira et al., 2004; Wasilewski et al. 1996).
Antígenos de vermes adultos têm sido identificados, isoladamente ou em imunocomplexos,
provenientes de processo de excreção-secreção [Excretory-Secretory (ES) antigens] ou liberados após a
morte do parasito. Embora vários antígenos ES tenham sido observados in vitro (Murrel, Vannier &
Ahmed, 1974; Rotmans et al., 1881; Tendler & Scapin, 1979), poucos foram identificados na circulação
do hospedeiro. O antígeno M circulante (Mag) foi encontrado em urina, soro, leite de pacientes e em
urina, soro e rins de animais experimentalmente infectados (Carlier et al., 1976; Carlier, Bout & Capron,
1978; Carlier, Bout & Capron, 1980a; Carlier et al., 1980b; Santoro et al., 1977). O antígeno circulante
mais bem caracterizado tem sido estudado por Nash e colaboradores (Nash, 1978; Nash, Nasir &
Jeanloz, 1977; Nash, Prescott & Neva, 1974). Esse antígeno tem carga negativa, e trata-se de um
proteoglicano composto principalmente por N-acetilgalactosamina, ácido L-glicurônico e pequena
quantidade de aminoácidos. Como foi identificado nas células epiteliais que revestem o aparelho digestivo
do esquistossomo, foi rotulado de Gasp (gut-associated proteoglycan) (Bloch, 1980). A quantidade de
antígeno circulante depende da quantidade de material sintetizado e liberado pelo parasito e do grau de sua
remoção pelo hospedeiro, nem sempre, portanto, correlacionando-se diretamente com a carga parasitária
(Nash, 1982, 1983). Uma grande correlação tem sido encontrada entre os níveis de antígenos circulantes
solúveis de S. mansoni (CSA) detectados no soro de mães infectadas e no cordão umbilical de seus
filhos recém-nascidos, indicando que os CSA são provavelmente transferidos através da placenta (Carlier
et al., 1980c). Abdul-Aal & Attalah (1987) localizaram, imunoistoquimicamente, grande quantidade de
antígeno de verme adulto seqüestrado em linfonodos mesentéricos e no baço. A abundância de
paramiosina na camada mais externa do parasito pode, segundo Matsumoto et al. (1988), explicar a
imunidade protetora à infecção esquistossomótica, induzida em camundongos imunizados com essa
proteína (Lanar et al., 1986).
Vários mecanismos imunorreguladores desencadeados, direta ou indiretamente, pelos vermes adultos
têm sido descritos na literatura. A exposição de células mononucleares de sangue periférico (PBMC) de
pacientes com esquistossomose à preparação antigênica de verme adulto (SWAP) tem resultado na produção
de um fator mitogênico (MF) que estimula a expressão de receptores de IL-2 em células mononucleares
em repouso (Colley et al., 1987; Gazzinelli et al., 1983), ou tem gerado supressão não-específica sobre
células autólogas que respondiam à estimulação pela fitoemaglutinina (Colley et al., 1978; Damian,
Greene & Hubbard, 1973). Estes últimos demonstraram a expressão de 2-macroglobulina de camundongo
pelos esquistossomos, a qual pode apresentar ação imunossupressiva não-específica (Hubbard, 1978).
Dessaint, Camus & Capron (1977), Camus et al. (1981) e De Witt (1965) descreveram um fator inibitório
derivado do esquistossomo (Schistosome-derived Inhibitory Factor, SDIF), de baixo peso molecular, que
inibe a proliferação, in vitro, induzida por mitógenos e antígenos, e diminui a hipersensibilidade do tipo
retardado. Este fator bloqueia seletivamente a proliferação de células T na transição G1 do ciclo celular
(Mazingue et al., 1987) e age também sobre mastócitos (Mazingue et al., 1980).
Ellner et al. (1981) observaram, em pacientes, uma dicotomia na reatividade ao SWAP, expressa por
acentuada diminuição da resposta blástica em células mononucleares do sangue periférico de indivíduos
com infecção maciça, quando comparada com a resposta obtida em indivíduos com excreção ovular leve

Migração e Desenvolvimento de Schistosoma mansoni no Hospedeiro Definitivo | 119

ou moderada. Contudo, o grupo de pacientes hepatoesplênicos respondeu de um modo paradoxal, isto é: em
alguns pacientes a resposta foi vigorosa e, em outros, simplesmente não houve resposta ao SWAP.

Ovos
Os ovos são os elementos de S. mansoni responsáveis pela maior parte da patologia em hospedeiros
vertebrados. O número de ovos postos diariamente por cada fêmea de S. mansoni foi calculado por
Brumpt (1930) em 157 a 191; por Faust et al. (1934), em pelo menos uma centena; por Moore & Sandground
(1956) e Pellegrino & Coelho (1978), em 300 (média); por Watson (1960), em cinco ovos apenas; por
Valadares et al. (1981), em 163; e, por Cheever et al. (1994a, 1994b), em 315 (Balb), 340 (C57Bl/6) e 436
(B6); por Lenzi JA (1998), em 160 (Calomys callosus) e 130 (Swiss Webster). Essa grande variação no
cálculo do número de ovos produzidos diariamente por uma fêmea de S. mansoni decorre, provavelmente,
do emprego de metodologias, animais e isolados de S. mansoni diferentes. Contudo, a maioria dos trabalhos
aponta para números entre 150 e 300 ovos/fêmea/dia.
Quando um oócito deixa o ovário e é fecundado na porção posterior do oviducto (Erasmus, 1973;
Yang, Dong & Jiang, 2003), a primeira divisão meiótica é completada e os cromossomos rapidamente
reaparecem. Somente após a segunda divisão meiótica, com a extrusão do corpúsculo polar, os prónúcleos masculino e feminino se fundem, formando o zigoto. Este, por sua vez, passa através do
receptáculo seminal, migra pelo oviducto e, posteriormente, pelo vitelo-oviducto, onde se associa com
algumas células vitelinas, chegando então ao oótipo. É nesse órgão que se forma a casca do ovo,
enclausurando a massa celular vitelina e o zigoto. Por fim, o ovo é liberado no útero (Neves et al.,
2005; Roberts & Janovy, 1999; Spence & Silk, 1971), onde ocorrerá uma pequena parte da embriogênese,
sendo posteriormente oviposto na corrente sanguínea, ainda imaturo. Os ovos recém-ovipostos possuem
cerca de 112 x 44 m9, com o pólo anterior mais delgado e o pólo posterior mais robusto, com um espinho
lateral bastante característico. O desenvolvimento embrionário completo tem duração de seis (Pellegrino et
al., 1962; Prata, 1957) a sete dias (Michaels & Prata, 1968). Destes, apenas cerca de cinco minutos são intrauterinos, enquanto todo o período restante é extra-uterino, nos tecidos do hospedeiro vertebrado, principalmente
fígado e intestino. Ao final da embriogênese, os ovos chegam a atingir 150 x 70 m9 e necessitam sair do
território vascular e atravessar a parede do intestino para serem liberados junto com as fezes, dando
continuidade ao complexo ciclo biológico deste parasito. Em C. callosus, por exemplo, o início da eliminação
de ovos nas fezes foi verificado no 35o dia, ao passo que, em camundongo, apenas no 40o dia (Lenzi JA,
1998; Prata, 1957). Nessa fase, os ovos maduros podem permanecer vivos nos tecidos do hospedeiro por um
período máximo de 12 dias (Cançado et al., 1965; Prata, 1957). No entanto, 50% dos ovos liberados pelas
fêmeas são carregados pela circulação portal e ficam retidos nos tecidos do hospedeiro (Warren, 1978),
induzindo a formação de granulomas hepáticos e intestinais, hepatoesplenomegalia e fibrose periportal.
O ovo, por sua vez, libera uma grande variedade de imunógenos, que são conhecidos coletivamente
como ‘antígeno solúvel do ovo’ (SEA, do inglês soluble egg antigen) e mediam as respostas imunológicas
envolvidas com a migração tecidual, agregação plaquetária (Doenhoff et al., 2003; Ngaiza & Doenhoff,
1990), adesão ao endotélio vascular (File, 1995; Lejoly-Boisseau et al., 1999), passagem para a luz
intestinal (Lenzi, Lenzi & Sobral, 1987), formação de granulomas (Lenzi et al., 1998) e processos
relacionados à angiogênese (Loeffler et al., 2002).
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Conclusão
Os eventos da penetração cercariana, seguidos por transformação em esquistossômulo, invasão
vascular (intravasão), migração intravascular pela circulação pulmonar e sistêmica (fase pré-hepática),
alojamento no fígado e crescimento para vermes adultos machos e fêmeas (fase hepática/pós-hepática)
seguem listados.


Fatores que Interferem na Penetração Cercariana
– temperatura: a penetração pode ocorrer entre 7oC e 45oC, com uma média de penetração boa
entre 16oC e 35oC, e ótima entre 27°C e 28°C (ideal: água desclorada a 27°C);
– idade das cercárias: ótima entre uma e três horas;
– tempo de exposição: 60 minutos (na maioria das vezes, porém, 30 minutos são suficientes).



Duração da Penetração Cercariana na Pele de Vários Hospedeiros
– homens e cães jovens: 15 minutos (podendo variar na pele humana entre 3,1 e 17 minutos);
cinco minutos (em cultura de células da pele humana);
– camundongos, ratos, macacos, hamsters: 0,7 a 19 minutos (varia com a localização
anatômica da pele).



Invasão de Veias ou Vênulas (em Camundongos)
– assim que os esquistossômulos atingem a derme, são necessárias mais dez horas para localizarem
uma vênula dérmica e mais de 8,5 horas para penetrarem a parede vascular e saírem da pele:





pele abdominal: mais de dois dias;



pele de orelha: cerca de três dias;



pele da cauda: cerca de cinco dias.

Permanência dos Parasitos na Pele (em Camundongos)
– pele abdominal e pele de orelha: até quatro ou cinco dias;
– pele da cauda: até 11 dias.



Início de Saída da Pele
– camundongo: 88 horas (tempo médio, observado que nenhum parasito abandona a pele antes
de 46 horas);
– hamster: 65 horas (tempo médio);
– rato: 70 horas (tempo médio).



Transformação para Esquistossômulo de Pele
– de uma a três horas: perda da maioria do glicocálix, conversão de membrana trilaminada para
heptalaminada e mudança de metabolismo aeróbico para anaeróbico.



Migração pelos Pulmões
– aumento nos capilares pulmonares: entre o 2o e o 7o dias;
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– pico de permanência: 5o dia (hamster e rato); 6o dia (camundongo);
– data-limite de encontro de esquistossômulos nos pulmões: 18o dia (rato); 20o dia (hamster); 12o
dia (babuíno); 22o dia (camundongo, observado que, eventualmente, esquistossômulos
pulmonares podem ser recuperados, em camundongos, no 67o e no 46o dias após infecção com
65 e 440 cercárias, respectivamente).


Ingresso no Sistema Porta-hepático
– chegada aos vasos venosos intra-hepáticos: podem ser encontrados vermes jovens ao lado de
espécimes adultos, durante vários dias, entre o 4o e o 23o dias. O acúmulo de parasitos no
fígado segue um padrão sigmóide no camundongo, atingindo um platô ao redor do 20o dia de
infecção, momento em que 37% dos parasitos que atingem a maturidade ali aportam.



Eventos Parasitológicos Iniciais da Fase Hepática/Pós-hepática
– acasalamento de vermes juvenis: 22o -23o dias (Calomys callosus);
– acasalamento de vermes adultos: 26o dia (C. callosus); 25o dia (Swiss Webster);
– ovos imaturos: fígado (31o dia em C. callosus e 30o dia em S. Webster); intestino (31o dia em
ambos os referidos animais); pâncreas (32o dia em C. callosus e 33o dia em S. Webster);
– ovos maduros com miracídio vivo: fígado (34o dia em C. callosus e 35o dia em S. Webster);
intestino (35o dia em C. callosus e 36o dia em S. Webster); pâncreas (37o dia em C. callosus e 36o
dia em S. Webster);
– aparecimento de ovos nas fezes: 35o dia (C. callosus) e 40o dia (S. Webster);
– migração contracorrente de vermes adultos para vasos mesentéricos: a partir da terceira semana.
Vermes acasalados em vasos mesentéricos de camundongos foram observados a partir do 29o dia;
– número de ovos liberados diariamente por cada fêmea: de cinco a 436. A maioria dos trabalhos
aponta para números entre 150 e 300 ovos;
– proporção entre machos e fêmeas: depende do modelo animal e do tempo de infecção. Pode
variar de 1:1 a 2,3:1;
– percentual de recuperação de vermes adultos: depende do modelo animal, do tempo de infecção,
da carga do inóculo e do método de recuperação. Pode variar de 4,3% a 73,8% (média de 22,6%).

PERSPECTIVAS
É demonstrada, esquematicamente, nas Figuras 7 e 8, a via de migração de S. mansoni a partir da pele
para atingir os vasos intra-hepáticos e posterior migração contracorrente para os vasos mesentéricos.
A longa jornada dos esquistossomos, perpassando o ambiente aquático em dois momentos (como
miracídio e como cercária), bem como dois hospedeiros (invertebrado e vertebrado) bastante distintos,
além de sobrepujar inúmeras barreiras físicas, químicas, fisiológicas e imunológicas, qualifica-os como
organismos completamente adaptados ao parasitismo ou, de acordo com Lenzi et al. (1997) e Lenzi &
Vannier-Santos (2005), à coabitação. Como outros helmintos, os esquistossomos induzem a infecções
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crônicas nas quais tanto o parasito (ou coabitante) quanto o hospedeiro sobrevivem por décadas,
maximizando a oportunidade para a transmissão e reprodução do parasito. Ademais, fatores do hospedeiro
podem estimular caminhos de desenvolvimento alternativos, que facilitam a sobrevivência do parasito
em condições adversas (Bergquist, 1995; Dune, Hagan & Abath, 1995) ou podem atuar como promotores
necessários para seu desenvolvimento e manutenção (Davies et al., 2001), reforçando a visão ecológica
do fenômeno de coabitação (parasitismo) (Lenzi et al., 1997; Lenzi & Vannier-Santos, 2005).
Figura 7 – Representação esquemática das vias de migração de Schistosoma mansoni, a partir da
pele, até os vasos intra-hepáticos. Os esquistossômulos dérmicos invadem vasos venosos e/ou
linfáticos, passando a migrar em direção ao coração pela circulação venosa de retorno (a) e/ou
linfática, transitando por linfonodos (b). Do ventrículo direito, são bombeados para a pequena
circulação ou circulação pulmonar (c), retornando ao coração pelas veias pulmonares. Do ventrículo
esquerdo, saem pela aorta (d), circulando sistemicamente por vários órgãos para, finalmente, ao
transitarem pelas artérias mesentéricas (e), passarem da circulação arterial para a venosa nos
capilares mesentéricos (f), atingindo o fígado pela veia porta (g). Podem também chegar ao fígado,
utilizando a artéria hepática (h). Do fígado, os vermes adultos migram contra a corrente vascular pela
veia porta (g), alojando-se em vasos mesentéricos, próximo ao intestino
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Figura 8 – Via de migração de Schistosoma mansoni, conforme esquematizada na Figura 7, contextualizada
nas estruturas anatômicas humanas

Como em diversas infecções parasitárias, a pesquisa em esquistossomose ainda não propiciou o
desenvolvimento de uma vacina efetiva, embora a quimioterapia com praziquantel seja geralmente eficaz.
Tal droga rompe a homeostasia de Ca2+ nos vermes adultos, possivelmente por causa da ausência particular
de sítios de fosforilação nos domínios de interação beta (BID, do inglês Beta Interaction Domain) das
subunidades  dos canais de Ca2+ dependentes de voltagem dos esquistossomos (Kohn et al., 2003),
causando contração muscular, paralisia espástica e dano tegumentar, bem como alterando a
imunogenicidade, pois interfere na habilidade dos vermes adultos em escapar, no sistema imunológico
(Kohn et al., 2003; Ribeiros-dos-Santos, Verjovski-Almeida & Leite, 2006). Embora, na maioria dos casos,
a eficiência e segurança do praziquantel tenham sido confirmadas, o aparecimento de isolados resistentes
de esquistossomos, ou a perda de efetividade da droga em tais situações, bem como sua possível ação
mutagênica, podem ser preocupantes para tratamentos futuros (Ali, 2006; Silva et al., 2003).
Possíveis novos alvos de drogas já conhecidas devem, portanto, ser estudados, assim como novas
drogas, menos tóxicas e mais eficazes, devem ser desenvolvidas. Vários fenômenos biológicos básicos
ainda não foram completamente desvendados, tais como:
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a entrada dos esquistossômulos na vascularização (intravasão);



a migração pelos pulmões e a localização preferencial em vasos portais e suas ramificações;



o rápido crescimento dos esquistossômulos em ramos intra-hepáticos da veia porta;



o desenvolvimento dos ovos e de atributos específicos de cada sexo, como o canal ginecóforo
nos machos.

A compreensão desses eventos pode conduzir a descobertas importantes, tanto para o desenvolvimento
de novas estratégias quimioterapêuticas, quanto imunoprofiláticas. Ademais, o advento de recentes
abordagens moleculares, como a genômica funcional e a proteômica, bem como o aperfeiçoamento ou a
utilização de novas ferramentas bioquímicas e moleculares como o silenciamento de RNAs (RNA de
interferência; RNAi), aliados à renovação da concepção corrente do fenômeno parasitismo para uma visão
ecológica, em nível molecular e celular, podem proporcionar valiosas reflexões sobre a biologia desse
parasito e o desenvolvimento de imunoprofilaxia(s) eficiente(s). Cada fase do ciclo (miracídio, esporocistos,
cercárias, esquistossômulos, vermes imaturos, vermes adultos) convive com uma situação bioecológica
peculiar, oferecendo excelente material para estudo de fatores epigenéticos variados sobre um mesmo genoma.
Após toda essa longa jornada pela qual os parasitos passam no interior do organismo do hospedeiro
vertebrado, se a infecção for bem-sucedida os parasitos podem residir no hospedeiro por até 30 anos (McKerrow
& Salter, 2002). Os mecanismos de penetração e de maturação dos parasitos e a definição clara dos sítios e
mecanismos de atrito no hospedeiro ainda não estão completamente desvendados. O ponto crucial, ainda
para ser elucidado, é a influência do ambiente hepático na maturação dos esquistossômulos. É importante
destacar que, modernamente, o fígado é visto como um órgão imunotolerante, com um rico componente
neuroendócrino (Bowen et al., 2004; Macky, 2002; Roskams et al., 2004).
Atualmente, novas ferramentas moleculares, como o uso de RNA de interferência (RNAi), podem ser
aplicadas no estudo dos grandes eventos biológicos apresentados neste capítulo: entrada dos
esquistossômulos na vascularização (intravasão), migração através dos pulmões, início do crescimento
rápido ao nível do fígado, localização preferencial dos vasos portais e desenvolvimentos de atributos
específicos de cada sexo, como o canal ginecóforo nos machos (Correnti, Brindley & Pearce, 2005).
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