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Adolpho Lutz coleta caramujos na Fazenda da Floresta, localizada no
distrito fluminense de Entre-Rios (município emancipado em 1938,
denominado Três Rios a partir de 1943). Acervo do Instituto Adolfo
Lutz, s./d.

Adolpho Lutz collecting snails at the Fazenda da Floresta, located in
Entre-Rios, a district in the state of Rio de Janeiro (Entre-Rios was
emancipated in 1938, and named Três Rios in 1943). Instituto Adolfo
Lutz, not dated.
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Na seguinte nota farei uma comunicação preliminar sobre estudos da biologia
de um parasita humano, o Schistosomum mansoni, que durante os últimos cinco
meses tive ocasião de realizar.

O Schistosomum mansoni é uma das duas formas que se achavam reunidas sob
o nome Distomum haematobium por Bilharz, que as descobriu no Egito, em 1851.

Esse parasita, cujo gênero hoje é o Schistosomum, ficou mais conhecido com o
nome Bilharzia, o que explica o termo Bilharziasis  freqüentemente encontrado na
literatura.

Que se trata, na realidade, de duas espécies vizinhas, que no Egito aparecem
misturadas, mas em outros países podem existir isoladas, não é uma idéia absolu-
tamente nova, mas só em 1903 ganhou terreno, depois de ter sido apoiada por
Manson com novos fatos importantes. Em 1907, Sambon deu à forma observada
exclusivamente na América o nome de Sch. mansoni, que só depois de muita
discussão conseguiu ser quase geralmente reconhecida.

As espécies de Schistosomum encontradas no homem vivem muito escondidas,
razão por que lograram escapar à observação durante tanto tempo. Habitam o
sistema vascular, principalmente a parte da veia porta, e de lá podem chegar ao
intestino e às vias urinárias. Na espécie que ficou com o nome haematobium os
ovos são eliminados pela urina e os sintomas produzidos nas vias urinárias são
bastante característicos, de modo que dificilmente escapam à observação; na es-
pécie mansoni os ovos só se acham nas fezes e os sintomas hepatointestinais,
provocados por maior número de parasitas, são pouco característicos, de modo
que a sua existência geralmente é descoberta pelo exame microscópico das fezes,
que só nestes últimos decênios se tornou mais geral. Entre nós foi encontrada na
Bahia por Pirajá da Silva.

Os ovos foram, algumas vezes, observados no Rio de Janeiro, sem que fosse
possível determinar o lugar da infecção. Pode-se afirmar que falta no Rio, como
também no Estado de São Paulo, e de lá para o Sul.

Por exames feitos nos marinheiros da Escola do Rio, com o fim de determinar a
presença dos ovos de vermes intestinais causadores da opilação, o dr. Álvares
Penna reconheceu que grande número dos aprendizes que procederam das Escolas

* Nota preliminar lida em 8 de novembro de 1916 na Seção de Ciências Biológicas da Sociedade
Brasileira de Ciências e publicada em 1917 na Revista da Sociedade Brasileira de Sciencias, Rio de
Janeiro, v.1, p.41-8. Vei a lume também, com o mesmo título, em O Brazil-Medico, Revista Semanal de
Medicina e Cirurgia, t.30, n.49, p.385-7. [N.E.]

Observações sobre a evolução do
Schistosomum mansoni

(Nota prévia) *
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de Aracaju, Natal e Pernambuco se acham mais ou menos infectados com
Schistosomum mansoni, apresentando nas fezes ovos típicos com espinho lateral.
Assim, chegou a determinar algumas regiões do nosso país onde havia focos de
Schistosomum e a fornecer-me os meios para estudos que há mais de trinta anos
desejava fazer.

Da biologia dos Schistosomum até há pouco se conhecia apenas os primeiros
estados. Os ovos, quando eliminados, contêm geralmente um embrião vivo, munido
de cílios, que se pode estudar através da casca do ovo, fina e transparente. As
observações feitas principalmente sobre os ovos eliminados na urina, e que têm
uma espinha terminal, mostraram que o embrião só sai quando o ovo vem em
contato com a água. Mostra, então, muita agilidade, nadando rapidamente. Pela
analogia com outros trematódeos, devia supor-se que entrava em algum molusco
de água doce, para lá continuar a sua evolução. Todavia, todas as pesquisas feitas
nesse sentido no Egito, até há pouco, só deram resultados negativos. Baseado
nesse fato e em muitas observações indicando que a infecção se fazia por banhos
em água contaminada, Looss chegou até a acreditar que o miracídio (nome pelo
qual se designou o embrião depois de abandonar o ovo) penetrava diretamente
pela pele humana. Esse mecanismo, muito duvidoso, não foi confirmado por expe-
riências em animais.

Ultimamente, uma Comissão da Escola de Medicina Tropical em Londres, che-
fiada por Leiper, estudou a bilharzíase no Egito. Procurou molusco hospedando
trematódeos e teve a ventura de dar com exemplares infectados por espécies de
Schistosomum, como se verificou por experiências feitas em animais. Determinou
como hospedeiros intermediários espécies de Planorbis e de Bulinus.

Quando principiei os meus trabalhos, apenas uma parte do relatório era acessí-
vel. Mais tarde vi o resto e uma publicação na qual Leiper distingue entre as duas
espécies de Schistosomum dando como hospedeiro intermediário do mansoni os
Planorbis, principalmente o boissyi, sendo os Bulinus, principalmente B. contortus,
aqueles do haematobium.

Trata-se de uma espécie de Isidora, gênero não representado entre nós. (O nome
Bulinus, segundo Martens, não deve ser usado.)

Os trabalhos da Comissão, além do estudo das condições locais do Egito, forne-
ceram a solução das questões mais importantes e têm grande mérito.

Mesmo assim, questões secundárias e locais em grande número ainda esperam
a sua solução e, além disso, uma confirmação dos resultados também não é comple-
tamente supérflua. Tendo a Comissão trabalhado, principalmente, com material já
infectado, naturalmente resolvi estudar as primeiras fases infectando os nossos
moluscos de água doce, já que nesta cidade era difícil arranjar material infectado
naturalmente.

Para esses trabalhos já tinha algum preparo por estudos feitos na Fasciola hepatica
e conhecimentos gerais de helmintologia e malacologia. Nem por isso foi preciso
fazer muitos estudos preparatórios. Tive de colher os nossos moluscos de água
doce, estudando a sua anatomia e biologia, e criando-os em grande número. Tam-
bém era preciso familiarizar-me com o aspecto do miracídio, a fim de poder
acompanhá-lo com poder fraco, e estudar as condições da sua ecdise. Para evitar
a confusão com outros trematódeos encontrados nos mesmos hospedadores, era
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necessário estudar a sua fauna parasitária. Enfim, era preciso determinar as melho-
res condições para as experiências, o que consegui em trabalhos demorados e
repetidos, que ocuparam grande parte do meu tempo durante cerca de cinco
meses. Nos moluscos em experiência só encontrei um número pequeno de
trematódeos; nos Planorbis havia apenas duas espécies, e nas Physa, uma só, que
podiam ser evitadas usando material de lugar não infectado.

As observações, feitas principalmente com ovos de Sch. haematobium, davam
a impressão de que logo depois de ser misturado o material com água se dava a
saída de todos os embriões. Só encontrei um autor cujas observações não combi-
navam com isso. Verifiquei logo que a saída dos miracídios na nossa espécie não
é fácil de obter. Além da necessidade de lavar e diluir o material em muita água,
esta deverá ter uma temperatura bastante elevada, de 24oC para cima, e de prefe-
rência perto de 30oC.

Assim mesmo, só sai parte dos embriões, e a saída pode continuar durante três
dias, pelo menos. Mesmo no fim desse tempo, muitos ovos ainda contêm embriões
que não mostram sinal de vida.

Para obter em pouco tempo um número considerável de embriões, procuram-se
as fezes mais ricas em ovos e lavam-se com muita água, de temperatura pouco
elevada.

Peneirando por meio de peneira de gaze fina, obtém-se um material muito
mais rico que, além dos ovos, contém geralmente fibras musculares fragmentadas
e, principalmente, os corpúsculos amiláceos do feijão, se este entrou na alimenta-
ção. Esse material, acessível à luz e aquecido com cuidado em pouca água, por
exemplo em cápsula de Petri, exposto ao sol, fornece logo uma boa proporção de
embriões.

Estes mostram, dentro do ovo, movimentos enérgicos, pelos quais a casca é ras-
gada em linha longitudinal, um pouco oblíqua, à distância dos pólos. O embrião sai
imediatamente, deixando a casca vazia, que forma um objeto característico.

Para observar a penetração juntam-se os moluscos aos embriões. Estes são bas-
tante grandes e podem facilmente ser acompanhados com poderes fracos [de au-
mento]. Em boas condições de iluminação podem mesmo ser percebidos a olho
nu. O movimento é bastante característico e serve para distingui-los dos ciliados e
rotatórios, que freqüentemente acompanham os moluscos. São encontrados, de
preferência, na camada superficial e na periferia dos vasos de cultura, onde po-
dem ser apanhados em maior número, logo depois de saírem.

No princípio, não fazem caso dos moluscos. Depois de algum tempo, aproxi-
mam-se das espécies preferidas e, com um movimento brusco, um ou outro se fixa
rapidamente, fazendo em seguida movimentos de broca. O número vai aumentando
pouco a pouco, mas durante bastante tempo ainda se observam exemplares refra-
tários. A experiência só dá resultado quando a temperatura da água é bastante
elevada.

Foram experimentadas espécies de Physa, Planorbis, Lymnaea, Ancylus e
Ampullaria. Com exceções raríssimas (explicadas talvez por um contato anterior
com espécie preferida), as três últimas eram desprezadas. Os miracídios fixavam-
se nas espécies de Physa e Planorbis, de preferência em exemplares já crescidos,
parecendo que a atração aumentava com o tamanho, ao contrário do que esperava.
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O ponto preferido é a antena, que também se presta muito para a observação. Os
lados da cabeça e a região pós-antenal também são muito atacados; a margem
livre do pálio muito menos, e a sola do pé é completamente desprezada.

A observação deve ser feita em boa temperatura, quando o embrião apresenta
forma alongada, subcilíndrica. Em condições menos favoráveis, perde a atividade
e torna-se piriforme.

A penetração, que nem sempre se dá, realiza-se em 10 a 15 minutos, ficando
o embrião estendido na camada subcutânea, mostrando ainda os cílios. Às vezes o
embrião abandona o lugar depois de várias tentativas para penetrar, que são bem
percebidas.

As Physa e os Planorbis são atacados com a mesma facilidade. Todavia, na
Physa, experimentada em duas espécies, a evolução pára logo, mas pode haver
penetração do embrião.

Do Planorbis experimentei cinco espécies. Duas, muito miúdas, mostravam
atração, mas a infecção não foi para adiante. Das três outras, a que mais se presta
é o olivaceus (Spix), que parece comum no Norte do Brasil. As espécies daqui, que
determinei como ferrugineus (Spix) e tenagophilus D’Orb. também se deixam
infectar nas antenas, mas a evolução pára antes da produção das cercárias.

A evolução anterior só se dá com temperaturas elevadas. Por isso, minhas pri-
meiras tentativas, feitas no inverno, não deram resultado. Também parece que a
evolução só tem lugar nas antenas e na sua base. Estas, na penetração de muitos
embriões, podem apresentar reação imediata. Em outros casos, aparece com três a
quatro dias, aumentando gradualmente. Consiste em inchaço e hiperemia, que se
conhece bem por ter o Planorbis o sangue vermelho. Nos primeiros 15 dias podem
se formar verdadeiro tumores, simples ou moniliformes; depois de cerca de 20 dias
empalidecem e murcham, sem desaparecer de todo, de modo que os exemplares
infectados podem ser reconhecidos facilmente durante a vida. Esse fato é de grande
vantagem.

Nos primeiros dias, os tumores das antenas encontram-se infiltrados com mas-
sas esféricas de pequenas células redondas, com núcleo relativamente grande,
que são as células de propagação do miracídio em estado de proliferação. A
membrana desde logo desaparece. Depois de alguns dias essas esferas alongam-
se, como também parte das células contidas. Forma-se grande número de
esporocistos, de estrutura mais simples e de dimensões pequenas. Mais tarde, na
terceira semana, estes mostram movimentos espontâneos, emigrando para o saco
visceral, onde depois de 20 dias encontram-se esporocistos mais alongados em
proliferação ativa. O resultado pode ser a formação de novos esporocistos ou de
cercárias. A infecção visceral foi vista e descrita por Leiper e as minhas observa-
ções confirmam as suas. As cercárias são muito pequenas e finas, de estrutura
característica. Têm uma grande ventosa bucal; a ventral é menor e pode ser
completamente retraída. O esôfago começa sem bulbo na extremidade anterior.
No corpo vêem-se os dois ramos intestinais e algumas células genitais de dimen-
sões enormes. O próprio corpo é estreito; a cauda é muito comprida e tem na
extremidade uma peça transversal que se apresenta ora horizontal, ora curvada,
ora dobrada em sentido vertical.
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As cercárias aparecem ora paradas, ora em movimento. A cauda pode vibrar
de modo rápido, podendo então a cercária ser reconhecida a olho nu; quando
parada, reconhece-se com dificuldade.

A penetração pela pele de diferentes mamíferos e a sua evolução nestes já foi
verificada e estudada pela Comissão. Nas minhas experiências até hoje não con-
segui acompanhar a penetração por meio do microscópio, mas constatei o desapa-
recimento das cercárias da água, posta em contato com a pele de animais de
experiência.

As minhas primeiras experiências, feitas com material daqui, não tendo dado
resultados satisfatórios, foi mandado um empregado do Instituto para Aracaju a fim
de colher moluscos e examinar fezes. Trouxe ampulárias e mais de meio milheiro de
Pl. olivaceus. Constatou a infecção, espalhada em pessoas que tomavam banho
nas lagoas onde vivem Planorbis. Não encontrei exemplares com infecção espon-
tânea, mas consegui a infecção experimental. Com mês e meio de infecção en-
contrei muitos esporocistos, mas só muito poucas cercárias. Depois desse tempo os
moluscos infectados tinham sucumbido todos, tendo a mortalidade sido muito grande
nos estados mais adiantados da infecção. É certo que a infecção em todas as fases
não é indiferente para o molusco.

Assim, fui obrigado a fazer nova série de infecções que, em razão do tempo
quente e da maior experiência, correu muito bem. As cercárias já principiaram a
aparecer nos primeiros dias do segundo mês, e foram encontradas em grande
número nos moluscos mortos nesse período. Trabalhei principalmente com material
de Aracaju e, só depois de acabar com este, com Planorbis daqui.

Antes de terminar esta nota prévia, à qual deve seguir um trabalho mais deta-
lhado nas Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, convém mencionar que a cercária
de Schistosomum mansoni provavelmente já foi vista pelo dr. Pirajá, na Bahia. Em
1912 ele publicou, nos Arquivos de Parasitologia, uma nota sobre uma nova cercária
de cauda bifurcada, que encontrou na Planorbis bahianus Sunker e denominou
Cercaria blanchardi. As indicações, acompanhadas de figuras e as condições lo-
cais deixam pouco duvidoso tratar-se da cercária do Schistosomum mansoni, como
também o Pl. bahianus corresponde perfeitamente ao olivaceus de Spix.

Convém salientar os seguintes fatos novos ou insuficientemente conhecidos:

Os ovos do Schistosomum mansoni podem dar saída a miracídios ainda dias
depois de terem sido evacuados com as fezes, o que facilita a contaminação das
coleções de água onde vivem caramujos.

Os miracídios do Sch. mansoni procuram muito a superfície da água. De cinco
espécies de Planorbis experimentadas, apenas uma permitiu levar a infecção a
termo. Esta é o Planorbis olivaceus Spix, encontrado de preferência no Norte do
Brasil.

A infecção do Pl. olivaceus se faz pelas antenas cujas alterações permitem
reconhecer a infecção. Outros moluscos dos gêneros Planorbis e Physa atraem os
miracídios que invadem as antenas, mas a evolução dos primeiros estados não
chega ao termo.

A evolução do Sch. mansoni depende de temperatura elevada, sendo impedida
ou interrompida por temperaturas baixas.
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