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INTRODUÇÃO
A esquistossomose, considerada pela Organização Mundial da Saúde como uma doença
negligenciada pela morbidade e pelo grande número de indivíduos que acomete
distribuídos em vasta região geográfica, tem como vetores moluscos planorbídeos de
água doce. A expansão da enfermidade é decorrente da migração humana e da presença
dos moluscos vetores. Fatores biológicos, químicos e físicos interferem no processo de
transmissão. Um dos principais fatores é a temperatura, uma vez que parte do ciclo
biológico do Schistosoma mansoni ocorre na água. Desde que, já se observam os efeitos
do aquecimento global em diferentes partes do planeta, espera-se que a temperatura nas
regiões tropicais aumente afetando o desenvolvimento da parasitose.

A pesquisa teve por objetivo estudar a capacidade reprodutiva de Biomphalaria glabrata
e Biomphalaria tenagophila, moluscos vetores da esquistossomose mansônica, não
infectados, sob diferentes condições de temperatura, avaliando-se a fecundidade desses
moluscos, a viabilidade dos ovos produzidos por eles e, o período de desenvolvimento
embrionário.

Através dos resultados obtidos pretende-se estabelecer uma discussão acerca da
possibilidade de expansão da esquistossomose na América Latina, através da associação
entre a variação da temperatura e a disponibilidade de hospedeiros intermediários nas
diversas regiões geográficas.

METODOLOGIA
Para a realização da pesquisa foram utilizados exemplares de B. tenagophila criadas em
laboratório e originadas de populações coletadas em Campinas (SP, Brasil) e exemplares
de B. glabrata, também criadas em laboratório e originadas de populações procedentes
da Ilha das Flores (SE, Brasil) e de Ourinhos (SP, Brasil). Para cada espécie foram
separados, aleatoriamente, 5 duplas de moluscos medindo 12 mm de diâmetro. Cada par
foi colocado em um becker contendo 200 mL de água declorada, sendo os moluscos
alimentados diariamente com alface em proporções suficientes a serem consumidas em
24 horas. Os moluscos foram mantidos em estufas incubadoras às temperaturas de 15˚C e
20˚C e com fotoperíodo de 12 horas. Para verificação da reprodução foi depositada em
cada becker uma lâmina quadrada de isopor de 3cm de lado , a fim de facilitar a
observação das desovas.

A verificação da oviposição foi diária, examinando-se além da lâmina de isopor, as paredes
dos frascos, e os restos de alface. As cápsulas ovígeras depositadas nas conchas dos
moluscos foram descartadas. A oviposição foi verificada durante 30 dias consecutivos.
As cápsulas ovígeras foram destacadas do substrato (isopor, parede do frasco, ou alface)
com auxílio de uma lâmina de bisturi e transferidas para pequenos frascos contendo água
declorada, a fim de se verificar o período de desenvolvimento embrionário dos ovos
viáveis presentes em cada cápsula.

A contagem das cápsulas ovígeras e dos ovos foi feita através de lupa estereoscópica,
verificando-se os ovos viáveis e não viáveis.

O tempo de desenvolvimento dos embriões foi determinado através da observação do
tempo necessário desde a deposição das cápsulas até a data correspondente ao primeiro
dia da eclosão dos caramujos .

RESULTADOS

A atividade reprodutora dos moluscos foi maior à temperatura de 20˚C. À 15˚C, a
oviposição foi observada somente nos moluscos procedentes de São Paulo, sendo maior
em B. tenagophila, porém não ocorrendo eclosão dos moluscos. Os resultados estão
apresentados nas Figuras 1 e 2.

Figura 1 - Oviposição e desenvolvimento dos moluscos a 15ºC

Figura 2 – Oviposição e desenvolvimento dos moluscos a 20°C.

CONCLUSÕES

A atividade reprodutora dos moluscos foi maior à temperatura de 20ºC. A 15ºC, foi
observado um número baixo de ovos, sendo que a B. tenagophila apresentou um maior
número em relação aos outros exemplares, porém, não ocorrendo eclosão dos moluscos.
Estes resultados, demonstram maior reprodução dos moluscos em temperaturas mais
elevadas, o que deve interferir na dinâmica de transmissão da esquistossomose.


