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Introdução

Tenciono apresentar, nestas memórias, um resumo de estudos que fiz no Institu-
to Oswaldo Cruz sobre a evolução de endotrematódeos, observados com maior
freqüência em material colhido nas vizinhanças ou vindo de fora. Para facilitar a
compreensão destas notas, darei uma introdução, referindo-me, principalmente,
aos estados evolutivos e aos processos usados no estudo, e insistindo mais nos
pontos menos conhecidos ou novos. Os fatos gerais em relação aos trematódeos
(que são encontrados em qualquer tratado de zoologia ou parasitologia) serão ape-
nas ocasionalmente mencionados.

O número de trematódeos adultos, ocorrendo no Brasil e estudados por autores
estrangeiros, já é bastante grande. Mais numerosas ainda são as espécies denomi-
nadas e superficialmente descritas. Há, também, um número, ainda bem limitado
de trabalhos nacionais. Como era de prever, verificou-se que essa parte da fauna
nacional é também muito rica e variada. É isso demonstrado pelas grandes cole-
ções, feitas por Natterer e aproveitadas extensamente nos estudos citados.

De outro lado, reina um profundo silêncio sobre o ciclo evolutivo dessas espé-
cies, tanto na literatura estrangeira como nos trabalhos nacionais. Atualmente só
posso me lembrar da descrição, dada por Pirajá, da Cercaria blanchardi que pare-
ce pertencer ao Schistosomum mansoni, parasito provavelmente introduzido, e
uma descrição de uma Tetracotyle da Venezuela. Ambos os trabalhos são apenas
descritivos e não procuram elucidar a história evolutiva desses parasitos.

Já é tempo de nos ocuparmos um pouco com esse assunto, mais importante que
a mera descrição de novas espécies. Os estudos sobre os antecedentes evolutivos
dos entozoários não têm somente grande importância prática para a profilaxia,
mas são também do mais alto interesse científico.

Não há nada de mais fascinante que a observação dessas histórias evolutivas,
complicadas pela mudança de hospedeiros e facilitadas por numerosas adapta-
ções extremamente curiosas. Também é um meio de confrontar o valor do agrupa-
mento sistemático das espécies.

Introdução ao estudo da evolução dos
endotrematódeos brasileiros *

* Trabalho publicado em 1922, nas Memórias do Instituto Oswaldo Cruz (t.14, fasc.1), em português
(p.95-103), com o título  “Introducção ao estudo da evolução dos Endotrematodes brasileiros”, e em
alemão (p.71-80), “Vorbemerkungen zun Studium der Entwicklungsgeschichte brasilianischer
Endotrematoden”. O termo “Endotrematoden” aparece na capa e na folha de rosto da separata do
artigo. No título da parte em alemão consta somente “Trematoden”. [N.E.]
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É sabido que todos os trematódeos digenéticos passam parte da sua evolução
em moluscos, de preferência nos de água doce ou marinhos. Os moluscos mari-
nhos são os primeiros hospedeiros dos trematódeos de peixes de mar ou de aves
que freqüentam as praias ou o alto mar.

Os moluscos terrestres podem ser infeccionados pelas primeiras fases de para-
sitos de mamíferos ou aves que mostram adaptações especiais, mas os fatos dessa
ordem são comparativamente raros. Os moluscos marinhos são muito numerosos e
muitas vezes difíceis de obter, o que não favorece a solução dos problemas que se
referem à evolução dos trematódeos de animais marinhos. Ao contrário, os moluscos
de água doce pertencem a um número limitado de espécies, geralmente fáceis de
obter. Eliminando as espécies pouco parasitadas, resta um número limitado para o
qual convergem numerosos trematódeos, distribuídos em estado adulto sobre uma
grande lista de hospedeiros variados. Assim, alguns caramujos de água doce, co-
muns e abundantes, servem de hospedeiros intermediários a maior número de espé-
cies, das quais algumas podem ser encontradas no mesmo indivíduo. Muitas vezes,
no material que parece, à primeira vista, conter uma única espécie, um exame
minucioso permite distinguir duas ou três diferentes.

Exame dos moluscos de água doce

É de toda conveniência principiar estes estudos pelo exame dos moluscos de
água doce, que são facilmente colhidos em estado vivo. Isolando maior número
de exemplares da mesma espécie com pouca água e expondo esta ao sol se pode,
em pouco tempo, determinar a saída de cercárias.

Subdividindo esse lote, chega-se, pouco a pouco, a determinar os exemplares
infectados, em que se encontram as parthenitas (rédias e esporocistos). Conservan-
do vivos os moluscos infectados podem obter-se cercárias durante muito tempo.

É, todavia, impossível excluir a presença de trematódeos apenas pelo exame
de exemplares vivos. Não somente as parthenitas que não chegaram ainda à pro-
dução de cercárias, só podem ser descobertas pelo exame direto, mas há cercárias
que são retidas e só escapam quando o molusco hospedeiro morre. Isto se dá, por
exemplo, no caso da Fasciola hepatica.

Determinação dos hospedeiros intermediários e definitivos

O segundo hospedeiro é geralmente intermediário, raras vezes definitivo, como
no caso dos esquistossomos.

As cercárias servem para experiências de determinação do segundo hospedeiro,
que pode ser molusco, crustáceo, larva de inseto, verme, girino ou peixe. Colo-
cando exemplares desses animais na água que contém as cercárias, pode-se obser-
var a infecção, seja diretamente, seja por exame posterior. Os animais de expe-
riência devem ser criados no laboratório ou provir de um lote, no qual se pode
excluir uma infecção anterior. No caso das cercárias que se enquistam no ambiente,
procura-se observar o enquistamento ou encontrar os quistos depois de algumas
horas. Convém usar para essas experiências vidros de relógios ou cristalizadores,
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bastante pequenos para poder acompanhar a experiência debaixo de um micros-
cópio com aumento fraco.

As cercárias que penetram no segundo hospedeiro intermediário muitas vezes
enquistam-se logo. Outras vezes conservam-se móveis durante algum tempo, an-
tes do enquistamento. Livres ou enquistadas, continuam a sua evolução por algum
tempo, sem, todavia, atingir maturidade completa. Por essa razão, a determina-
ção experimental do hospedeiro definitivo só deve ser tentada alguns dias depois
da infecção do hospedeiro secundário. Algumas vezes, a organização do trematódeo
no hospedeiro intermediário permite adivinhar o hospedeiro definitivo pela seme-
lhança com os trematódeos adultos, encontrados neste, mas a prova definitiva é
dada somente pela experimentação helmintológica. O resultado desta pode cau-
sar surpresas e conduzir à descoberta de novas espécies.

Determinação dos trematódeos adultos e do hospedeiro definitivo

Determinado o segundo hospedeiro, quando ele é apenas intermediário, procura-
se o hospedeiro definitivo. Este será um animal que se alimenta com o hospedeiro
intermediário, seja dentro da água, seja mesmo fora desta quando se trata de
girino ou larva de inseto. Na metamorfose os parasitos dessas larvas costumam
passar para o inseto alado, que então pode ser apanhado por um pássaro, um
morcego ou mesmo por uma rã ou um sapo. Se o segundo hospedeiro for girino ou
peixe, o definitivo será um animal que se alimenta de girinos, rãs, sapos ou peixes
como, por exemplo, cobras, peixes, aves ou, mais raramente, mamíferos.

Os quistos formados no ambiente infectam, de preferência, aves aquáticas ou
mamíferos, podendo estes ser herbívoros.

Sendo determinada a presença de cercárias em dado lugar, convém orientar-se
sobre os animais encontrados na mesma localidade. Tratando-se de pequenas co-
leções de águas, a probabilidade será de haver, entre os vertebrados, em primeiro
lugar anfíbios; em segundo, peixes; e, em terceiro, répteis (cobras). Aves e mamí-
feros só costumam habitar coleções de água mais extensas.

Nesses estudos aproveitam-se os conhecimentos, já adquiridos em outros luga-
res, e os que constam da literatura helmintológica. Raras vezes, as espécies obser-
vadas serão idênticas às da Europa e da América do Norte. Na regra isso se dá
apenas no caso de animais domésticos ou introduzidos pelo homem, porque, ge-
ralmente, a fauna neotrópica é bastante distinta. Os trematódeos parasitários, to-
davia, constituem uma exceção, por ter muitas espécies em comum com as faunas
européia e norte-americana; outras pouco diferem das suas formas típicas, mesmo
quando os hospedeiros são bastante diferentes; assim, os trematódeos de rãs brasi-
leiras são, em parte, idênticos ou muito próximos às espécies da Europa e da
América do Norte, quando os hospedeiros diferem em gênero ou pelo menos em
espécie. Os moluscos que servem de hospedeiros intermediários também perten-
cem a outras espécies, mas entram nos mesmos gêneros e (como se dá também
nos trematódeos adultos) espécies, vizinhas na sistemática, podem substituir-se.
Assim também os numerosos trematódeos de animais domésticos introduzidos acha-
rão em grande parte as condições necessárias para a conservação da sua espécie.
Não é para admirar, então, que grande proporção das minhas observações se refira
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a formas mais ou menos conhecidas. Todavia, os conhecimentos sobre a biologia
dos trematódeos são tão fragmentários que a evolução completa é conhecida ape-
nas para um número insignificante de espécies, sendo ignorada, na sua maior
parte, no caso de muitos parasitos comuns de animais domésticos. Assim, qualquer
contribuição à solução desses problemas não pode deixar de ser de grande interesse.
Se os nossos conhecimentos desse assunto são ainda tão atrasados, é isto em razão
não somente do pequeno número de trabalhadores, mas também das dificuldades
inerentes, que precisam de um longo tirocínio, de muito tempo, bastante paciên-
cia e alguma felicidade na procura do material de estudos.

Procura de trematódeos em hospedeiros adultos

Tendo determinado os hospedeiros adultos facultativos de certa região, procura-
se obter exemplares vivos ou mortos, para determinar os trematódeos neles exis-
tentes. Convém, em primeiro lugar, fazer um exame das fezes para verificar se
contêm ovos de trematódeos. Reconhecem-se pela presença de um opérculo num
dos pólos, que raras vezes falta. A forma é geralmente ovóide, podendo às vezes
haver prolongamentos ou espinhos na casca. A cor do ovo é hialina, amarelada,
amarela, parda ou preta. Por dentro há uma massa vitelina, contendo uma célula
que representa o verdadeiro ovo, ou pode haver já um embrião formado, caracte-
rizado, às vezes, por duas manchas pigmentadas, unidas ou separadas, que repre-
sentam os olhos.

Os ovos que se encontram podem pertencer a trematódeos do intestino, toda-
via, os ovos de espécies do pulmão e das vias aéreas também podem ser elimina-
dos pelas fezes. De outro lado, há muitos trematódeos, principalmente pequenos,
cujos ovos não aparecem nas dejeções, porque o verme emigra com todos os ovos
formados que depois são distribuídos no ambiente antes ou depois da morte do
produtor.

Tratando-se de animal morto, convém também verificar primeiramente se há
ovos no conteúdo da última parte do intestino. Depois, examina-se metodicamen-
te todo o trato intestinal, as vias aéreas e urinárias, a vesícula biliar, o fígado e o
pâncreas. Tendo já observado o ovo, é preciso que se encontre o trematódeo adul-
to, mas este pode ser muito pequeno, às vezes mesmo microscópico.

Tendo encontrado trematódeos, examinam-se os ovos, comparando-os com
aqueles já observados nas dejeções. Os que não contêm embrião devem ser incu-
bados no ambiente até a formação deste, o que se obtém isolando os ovos por
lavagem e deixando-os depois em câmara úmida ou com pequena quantidade de
água. A formação do embrião costuma realizar-se num espaço de tempo variando
de três dias para três semanas, em condições favoráveis de temperatura e sendo a
camada de água pouco grossa. Os ovos que já contêm embrião mostram a mesma
aparência que os incubados.
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Formação e saída do embrião ou miracídeo e penetração no primeiro
hospedeiro

O embrião geralmente só sai quando há luz e calor, de modo que nas culturas
feitas no escuro se conserva dentro da casca. Expondo-os ao sol, pode-se observar,
muitas vezes, já depois de pouco tempo a saída de embriões ou miracídeos em
movimento ativo. Em outros casos não se dá isso, porque os miracídeos não são
bem maduros ou porque só saem da casca depois de serem engolidos pelo primeiro
hospedeiro, que é sempre um molusco.

Para determinar esse hospedeiro colocam-se ovos maduros ou miracídeos num
vidro de relógio junto com exemplares, de preferência novos, de vários moluscos
aquáticos. Às vezes, observa-se diretamente a penetração através da pele do
molusco, outras vezes são engolidos e penetram pelas membranas internas do siste-
ma respiratório ou gastrintestinal. Os miracídeos, depois da penetração, viram
esporocistos ou rédias, nas quais se formam as cercárias depois de um intervalo
regulando mais ou menos um mês. São então facilmente encontrados os esporocistos
e rédias, geralmente no fígado e na glândula genital, às vezes no rim e nas brânquias
dos moluscos; as cercárias encontram-se no mesmo lugar e na água ambiente.

É importante saber que a penetração dos miracídeos raras vezes tem lugar logo
depois da saída do ovo. Geralmente esta é seguida por um período de indiferença
durante o qual a confrontação do miracídeo e do molusco não dá o resultado
esperado. A ignorância desse fato explica muitos insucessos em investigações,
aliás, bem dirigidas.

Evolução dos miracídeos nos primeiros hospedeiros

O número dos miracídeos que penetram, mesmo nas condições anormais das
experiências, é geralmente pequeno. Eles transformam-se logo em esporocistos
novos; só no caso dos Monostoma1 dão saída a uma pequena rédia bem caracteri-
zada que já está formada quando nasce o miracídeo. Os esporocistos novos são
dificilmente encontrados por causa de sua localização, muitas vezes incerta, e da
falta de caracteres distintivos. Geralmente será mais conveniente esperar a forma-
ção de novas gerações de parthenitas. Estas, em ordem de freqüência, são encon-
tradas no fígado ou no testículo e no ovário (muitas vezes reunidos em uma glân-
dula só), mais raramente no rim ou nas brânquias de certos moluscos. De um modo
passageiro podem ser observadas também em outros órgãos e tecidos.

Os esporocistos têm geralmente uma estrutura tão simples que apenas se distin-
guem pela cor, pelo tamanho e pela forma; as rédias são mais diferenciadas, mas
não permitem, na regra, uma determinação de espécie. Esta torna-se mais fácil
pela produção das cercárias que, quase sempre, é muito abundante, em compen-
sação das enormes perdas de ovos, miracídeos e das próprias cercárias, que so-
mente em proporção bem restrita encontram as condições necessárias para o seu
desenvolvimento ulterior.

1 No original, “monostomos”. [N.E.]
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As cercárias já são bastante diferenciadas, menos pela estrutura do corpo que
pela forma enormemente variável da cauda, que permite logo distinguir maior
número de grupos. Dentro desses grupos, podem-se diferenciar espécies, baseadas
no tamanho e forma geral, número, tamanho e posição das ventosas, conformação
do aparelho excretório e muitos outros detalhes de estrutura. A organização já é
bastante complicada, mas difícil de perceber, porque os tecidos e órgãos têm um
caráter embrionário, predominando células pouco diferenciadas. Principalmente o
aparelho intestinal é, muitas vezes, indistinto. Quanto ao aparelho genital, é ape-
nas esboçado quando não falta qualquer vestígio. Todavia, o emprego de objetivos
de imersão e um estudo paciente permitem perceber muitos detalhes que a princí-
pio não aparecem. Alguns autores parecem ter uma habilidade especial para per-
ceber estruturas que não aparecem ao observador desprevenido. Isto se explica por
uma visão muito aguda, conhecimentos especiais e muita paciência; talvez possa,
às vezes, também entrar um pouco de imaginação. Em todos os casos as estruturas
existentes tornar-se-ão mais distintas, se se consegue acompanhar o desenvolvi-
mento ulterior que se dá num novo hospedeiro definitivo ou intermediário.

Classificação das cercárias

É muito conveniente classificar e denominar as cercárias para facilitar o estudo
delas, mas tanto a classificação como os nomes são apenas provisórios. Os nomes
só poderão ser considerados definitivos depois que os adultos, obtidos das cercárias,
forem descritos;2 a classificação deve ser feita pelos adultos, conforme a praxe
reconhecida; todavia, os estados anteriores podem ser utilizados nela.

Luehe deu uma classificação das cercárias que usarei na forma que lhe deu Cort
(1915), apenas com algumas abreviações; é suficiente para todos os fins práticos.

A) Cercárias de Gasterostoma:
Dois apêndices compridos na extremidade caudal. Boca no meio da face ven-

tral. Intestino simples, em forma de saco.
Exemplo: Bucephalus polymorphus Baer.

B) Cercárias de Monostoma:
Acetábulo falta.

C) Cercárias de Amphistoma:
Acetábulo na extremidade posterior do corpo.

D) Cercárias de Distoma:
Acetábulo distante da extremidade posterior.

Luehe põe em primeiro lugar as lofocercárias contendo apenas a Lophocercaria
cristata La Valette. Esta não mostra acetábulo e mesmo a ventosa cefálica parece
modificada. A cauda é bifurcada. Considero quase certo que corresponde a

2 No original, constava “quando os adultos, obtidos das cercárias, ainda forem indescritos”. [N.E.]
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Giganblotiharzia ou outra forma próxima. Assim, pode ser considerada como for-
ma anômala fazendo parte dos dístomos.

As Holostomida não entram nesse quadro, porque Luehe, como quase todos os
autores, considerava a sua evolução abreviada, faltando as parthenitas. Já expus
que verifiquei a existência de parthenitas e cercárias de cauda bifurcada sendo a
suposição de Luehe errada.

Em seguida dou a classificação das cercárias de dístomos em forma de chave

1. Cercárias isoladas .................................................................... 2
Cercárias reunidas pela cauda ......................... C. symphytocerca

2. Cauda bem formada .................................................................. 4
Cauda truncada ou ausente ....................................................... 3

3. Cauda abreviada em forma de couto ....................... C. microcerca
Cauda ausente ............................................................. Cercariae

4. Cauda sem pêlos ...................................................................... 5
Cauda com pêlos laterais  ..................................... C. trichocerca

5. Cauda simples ......................................................................... 6
Cauda bifurcada ................................................. C. dicranocerca

6. Cauda não muito grossa ............................................................ 8
Cauda muito grossa .................................................................. 7

7. O corpo pode ser recolhido dentro da base da cauda
............................................................................ C. cystocerca
O corpo não pode ser recolhido........................... C. rhopalocerca

8. Cabeça da cercária armada ou com colar ................................... 9
Cabeça inerme.................................................... Anoplocercaria

9. Cabeça armada com estilete................................. Xiphidiocercaria
Cabeça com colar e com uma coleira de espinhos (esta pode faltar
ou aparecer apenas no estado cístico) ........................ Echinocercaria

Emprego as designações C. dicranocerca e symphytocerca em vez de C.
furcocerca e Rattenkoenigcercarien, por ser a primeira mais correta e a segunda
mais fácil de compreender.

As C. symphytocerca e trichocerca são raras e na maior parte marinhas, de modo
que não é de estranhar que não as encontrei. Das outras tive ocasião de observar
muitos representantes, excluindo apenas as microcercas e os Cercariaeos. Discuti-
rei rapidamente os grupos observados.

Das C. dicranocerca observei cerca de dez espécies, repartidas pelo menos em
três gêneros de hospedeiros. Podem ser divididos em dois ou três grupos, que pare-
cem homogêneos, mas sem muita afinidade entre si.

As C. cystocerca têm como único representante a C. cystophora do Distomum
ovocaudatum Vulpian, colocado hoje no gênero Halipegus. A cercária foi obser-
vada no Rio em Planorbis confusus.

Das C. rhopalocerca descobri uma nova espécie muito interessante em Semisinus
e outra em Planorbis.

De Anoplocercaria observei a cercária da Fasciola hepatica em pequenos
Lymnaeus do Vale do Paraíba. Vi várias espécies inermes que julgo deverem entrar
nas equinocercanas, sendo que os distintivos ainda não eram desenvolvidos.
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As xifidiocercárias são as cercárias mais abundantes. Foram observadas espé-
cies em Planorbis, Spirulina, Physa, Lymnaea, Semisinus e Ampullaria. Represen-
tam cerca de dez espécies e dividem-se em dois grupos que parecem formados de
espécies muito vizinhas.

Echinocercarias são muito freqüentes e foram encontradas em Planorbis, Physa,
Spirulina e Semisinus. O seu número pode ser estimado levando em conta o gran-
de número de dístomos enquistados e dístomos adultos com os caracteres das
Echinostomidas que formam um dos maiores grupos dos trematódeos indígenas.

As espécies, observadas por mim em estado livre, chegam a mais de trinta.
Adicionando as formas enquistadas, o número é bastante maior.

As cercárias podem também ser classificadas pelas parthenitas (esporocistos ou
rédias), em que nascem. A rédia perfeita tem um órgão que se pode considerar
ventosa bucal ou bulbo faríngeo, e um intestino simples, em forma de saco, de
comprimento variável; pode também haver uma abertura de parto, um colar e
processos ambulatórios, o primeiro na metade cefálica, os últimos na metade cau-
dal. As rédias são capazes de movimentos enérgicos. Os esporocistos mais simples
são pequenos sacos esféricos ou ovais, quase sem estrutura (fora das células
germinativas) e sem movimento. Entre esses extremos há, todavia, transições. As
rédias podem perder, pelo menos em estado adulto, o colar, os processos ambula-
tórios e quase toda a mobilidade. O intestino e o órgão anterior podem tornar-se
indistintos e reduzidos. A abertura de parto falta muitas vezes. De outro lado, os
esporocistos podem alongar-se muito e mostrar bastante mobilidade de modo que
têm sido, às vezes, confundidos com rédias. Todavia, um exame cuidadoso permite
sempre estabelecer a categoria.

Das cercárias observadas por mim, as xifidiocercárias nascem todas em
esporocistos simples, curtos ou pouco alongados; as dicranocercariae são forma-
das em esporocistos muito compridos e móveis, mas um grupo que é caracterizado
por manchas ocelares provém de rédias. Todas as outras cercárias nascem em
rédias que podem apresentar certos distintivos, embora insuficientes para uma
classificação das cercárias.

Dos outros trematódeos observados, os Monostoma também têm rédias que
representam uma forma mais perfeita e primitiva; os esporocistos secundários
correspondem a uma degeneração, muitas vezes observadas em organismos para-
sitários.

As rédias primitivas nascem de esporocistos primitivos; apenas os Monostoma
as mostram já formadas nos embriões ou miracídeos antes da penetração.

Considerações sobre as cercárias

Tenho ainda que fazer algumas considerações sobre as cercárias: como regra
geral não emigram durante a noite. A saída é favorecida por calor e luz. Os raios
solares são muito favoráveis, mas também se pode fazer uso de lâmpadas elétricas
ou luz difusa e aumentar a temperatura da água por qualquer meio.

Supõe-se, geralmente, que a cauda das cercárias sirva apenas para a locomo-
ção. Para esse fim, todavia, é um instrumento muito imperfeito, porque a cercárias
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fazem pouco caminho em relação ao trabalho mecânico que parece exagerado.
Os miracídeos, apenas com cílios, obtêm um resultado muito melhor.

Todavia, é preciso considerar que para muitas, talvez a maioria das cercárias,
os movimentos têm outra utilidade. Servem para despertar a atenção dos segundos
hospedeiros que as consideram como presa legítima. De fato, é fácil convencer-se
de que larvas de agrionidae, girinos e pequenos peixes, engolem ocasionalmente
grande número de cercárias. Encontrei, uma vez, um girino que durante uma
experiência tinha absorvido tantas dicranocercárias que parte do intestino estava
completamente distendida por grande número delas que ainda mostravam movi-
mentos contínuos e enérgicos.

Pouco a pouco cheguei à conclusão (nova, ou pelo menos não exposta na
literatura do assunto) de que a maioria das cercárias não penetra nos hospedeiros
pelo tegumento exterior, mas pelas membranas internas, depois de terem sido
engolidas.

Isso é a regra para todas as espécies que se hospedam em larvas de insetos nas
quais os quistos são geralmente encontrados perto do intestino. A pele de certos
moluscos e de girinos é tão mole que algumas cercárias a perfuram sem dificuldade,
mas mesmo destas o maior número entra por outro caminho. As cavidades internas
usadas na respiração, como aquela do pálio em certos moluscos e o reto das
Aeschnidas, servem de entrada para as cercárias que são aspiradas com a água.

A penetração da pele dos mamíferos como é observada nos esquistossomos é
um fato raro que exige uma adaptação especial. Assim mesmo a penetração tam-
bém se dá freqüentemente pelas mucosas.

Os fatos que acabam de ser expostos explicam por que os resultados das expe-
riências de infecção podem ser pouco certos, mesmo quando as condições de
experiência parecem favoráveis.

Enquistamento das cercárias

Algumas cercárias enquistam-se logo no primeiro corpo sólido que encontram
no ambiente. Assim, as cercárias da Fasciola hepatica enquistam-se na lâmina ou no
vidro de relógio, onde foi aberta a casca do molusco hospedeiro, e há cercárias de
Monostoma que se encontram enquistadas na própria casca dele em número bas-
tante grande. O enquistamento, nesse caso, começa logo, mas leva tempo para
terminar, pois que nessas condições o quisto é formado de várias camadas, tornando-
se bastante grosso e opaco.

A maior parte das cercárias enquista-se num hospedeiro intermediário. Muitas
vezes trata-se de um molusco. Nesse caso a cercária pode regressar para o mesmo
molusco depois de ter saído, ou penetrar em outro indivíduo da mesma ou de outra
espécie. As Echinocercaria têm muitas espécies que se enquistam em moluscos e
outras que preferem girinos em que cada um tem a sua localização especial. As
xifidiocercárias escolhem larvas aquáticas ou girinos nos casos que observei.

Dentro do hospedeiro intermediário o enquistamento é assaz rápido, tanto mais
que os quistos são geralmente finos, membranáceos.

A sua forma pode ser esférica ou ovóide, com ou sem espaço livre maior,
conforme a espécie. O sistema excretório enche-se, nos primeiros dias, de grânulos
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que são retidos e sua forma e aparência são os caracteres mais conspícuos dos
quistos não completamente recentes. O xifídio (que é conservado) pode muitas ve-
zes ser reconhecido, e nos quistos dos Echinostoma a coleira de espinhos aparece ou
se acentua mais.

Assim, com alguma experiência e tomando em conta a natureza do hospedeiro,
consegue-se determinar o grupo e, muitas vezes, a espécie das cercárias que for-
maram o quisto.

O trematódeo larval mostra-se, a princípio, bastante móvel dentro do quisto,
tornando-se depois mais inerte. A sua evolução pode progredir algum tanto, mas
para isso ele não precisa de alimento; mesmo em grande número, os parasitos são
bem suportados, se a invasão for sucessiva.

Os quistos podem ser obtidos experimentalmente ou pelo exame de hospedei-
ros facultativos. Assim se observam, muitas vezes, dístomos enquistados em
moluscos, larvas, girinos e peixes, apanhados em lagoas onde há pássaros aquáti-
cos; algumas vezes será possível reconhecer o hospedeiro definitivo, depois de ter
examinado os animais que se alimentam com os hospedeiros intermediários.

Os detalhes que não se percebem nos trematódeos enquistados podem, às ve-
zes, ser reconhecidos em exemplares obtidos do quisto por compressão deste. O
método requer bastante material porque os resultados são pouco certos.

Determinação do hospedeiro3 definitivo

A determinação do hospedeiro definitivo é feita por experiências
helmintológicas. O estudo dos quistos e da fauna local com os parasitos, observa-
dos nela, permite limitar as probabilidades, de modo que a experimentação pode
ser restrita a poucas espécies.

Há vários modos de proceder, conforme os casos. Podendo-se excluir uma in-
fecção prévia do animal em experiência, procura-se obter logo a forma adulta, o
que necessita um tempo de três a cinco semanas. A existência de exemplares
adultos pode, em muitos casos, ser revelada pelo aparecimento de ovos nas fezes.

O número de adultos encontrados deve ser em relação com o dos quistos madu-
ros que foram engolidos, o que geralmente acontece quando se acertou na suposi-
ção do hospedeiro definitivo. Se a ingestão foi repetida durante o período de espe-
ra, os exemplares encontrados devem mostrar um desenvolvimento corresponden-
te aos diferentes períodos.

Procurei obter o desenquistamento por digestão artificial, mas os resultados até
agora foram pouco satisfatórios. De outro lado, podemos obter os trematódeos
livres deixando um animal apropriado engolir os quistos e examinando-os depois
de dez a quinze horas. Essas experiências podem dar um resultado satisfatório,
mesmo quando não se empregou o legítimo hospedeiro final.

3 Lutz emprega o termo ‘hospedador’, que substituímos por hospedeiro, hoje mais usual. [N.E.]
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Apreciação das experiências helmintológicas

A solução dos problemas helmintológicos pela experimentação parece decisiva.
Na prática, todavia, encontram-se muitas dificuldades e fontes de erro, por causa
da ignorância de muitos detalhes menores que influem nos resultados. Por isso as
experiências que não são absolutamente decisivas têm de ser repetidas várias
vezes e os resultados devem ser constantes em circunstâncias iguais. Na falta de
constância é preciso procurar a causa dos insucessos. De outro lado, é necessário
excluir que os parasitos encontrados sejam decorrentes da infecção espontânea,
antes ou depois da experiência.

O trabalho mecânico de procurar os parasitos obtidos pode ser muito difícil,
principalmente quando se trata de espécies microscópicas ou de formas muito
novas. Por isso, convém escolher os animais de experiência tão pequenos quanto
possível, e deixá-los em jejum algum tempo antes do exame.

Assim é possível, com pequenas rãs, examinar todo o intestino e o pulmão ao do
microscópio. Em vez de lâminas e lamínulas há, muitas vezes, conveniência de
usar chapas de vidro maiores. Raspando com lâmina, não polida nos lados,
consegue-se fazer sair de um pedaço de intestino todo o conteúdo, incluindo mui-
tas vezes a mucosa; o resto do intestino pode ser examinado diretamente por
transparência. Todas as vísceras e secreções, obtidas numa autópsia, devem ainda
ser lavadas e os líquidos usados submetidos a novo exame. Assim se pode, às
vezes, descobrir parasitos depois de um exame direto com resultado negativo.
Não se deve esquecer que trematódeos podem ser encontrados nas vísceras, como
pulmões, fígado, pâncreas e rins e nos canais ligados a elas, como também nos
vasos de sangue, na boca, nas cavidades nasais e nos sacos aéreos. Isso se refere
também ao exame de animais caçados cuja fauna parasitária se deseja conhecer.

Quando não é possível excluir uma infecção prévia do animal de experiência,
faz-se o exame antes que os parasitos tenham tempo de chegar à maturidade
completa. Encontrando então trematódeos, que correspondem em número e de-
senvolvimento aos quistos ingeridos, o resultado pode ser considerado positivo,
principalmente se o animal não se podia infectar algum tempo antes da experiên-
cia. A rapidez do desenvolvimento final depende do tamanho e desenvolvimento
do trematódeo ingerido e da temperatura do sangue do hospedeiro. Nas aves o
desenvolvimento parece mais rápido que nos mamíferos; nos animais de sangue
frio o crescimento nos primeiros dias é muito lento.

Há alguns trematódeos que podem se desenvolver em vários hospedeiros, que
se alimentam do mesmo modo, sem serem afins. Todavia, a maior parte dos para-
sitos não chega ao desenvolvimento completo senão nos hospedeiros legítimos.
Diferenças de espécies não constituem geralmente um obstáculo, se os hospedeiros
pertencem ao mesmo gênero ou a gêneros muito aliados.
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