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RESUMO 

Observou-se o ciclo de desenvolvimento do Schistosoma mansoni durante o período de 
50 dias. Foram infectados dois camundongos da espécie Mus musculus que fizeram parte 
do grupo experimental sendo comparados a um grupo controle composto por 
camundongos não infectados, da mesma espécie. Os camundongos infectados 
apresentaram alterações morfológicas no Sistema Porta-hepático e em algumas vísceras, 
destacando-se modificação de cor e hipertrofia. Ovos foram detectados no fígado, no 
intestino e nas fezes, e um dos camundongos do grupo experimental, apresentou um 
verme de S. mansoni em fase adulta. O trabalho transcorreu sob o intuito de acompanhar 
o ciclo do S. mansoni desde o seu processo de infecção, incubação, manifestação e 
identificação das formas clínicas características da doença. Os resultados obtidos estão 
de acordo com os dados dos estudos até hoje desenvolvidos. 
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ABSTRACT 

The development of Schistosoma mansoni was observed during 50 days. Two mices Mus 
musculus of an experimental group was infected and compared with a control group of 
non-infected mices of the same specie. Changes in color and hipertrofy features of the 
porta-hepatic system and some organs were detected in experimental group’s mices. 
Eggs were intentificated in liver, intestine and excrements. A S. mansoni adult could be 
observed in one of the infected mices. The project developed on observation of S. 
mansoni’s cicle since its infection process, incubation, display and identification of 
desease clinic shape features. The results obtained are according with the corrent studies.  
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1 - INTRODUÇÃO 

A esquitossomose, doença provocada pelo agente patológico Schistosoma mansoni, teve 
sua provável origem nas bacias de dois importantes rios, o Nilo na África e no Yangtze na 
Ásia. Tudo indica que sua história é bastante antiga já que existem relatos de ovos de 
Schistosoma sp. em vísceras de múmias egípcias de idade aproximada a 1.250 a.C. 
(FUNASA, 1999).  



Dos vários tipos de esquistossomoses conhecidas, aquela que mais se disseminou 
inclusive atingindo o continente americano,  foi a mansônica. 

A evolução dos meios de transportes propiciou a ocorrência de grandes fluxos migratórios 
tanto do homem como de seus parasitas. 

No Brasil a esquistossomose mansônica parece ter sido introduzida no período colonial, 
com a vinda de escravos africanos. A prova disto é que a cidade de União dos Palmares, 
construída sobre a Serra da Barriga, último reduto dos negros fugitivos que se agrupavam 
no histórico "Quilombo dos Palmares" constitui-se hoje, em um dos focos graves da 
doença (FUNASA,1999). 

A partir da década de 30 iniciou-se no Brasil uma série crescente de obras públicas, o que 
propiciou à doença ganhar espaço e conseqüentemente aumentar sua área endêmica, 
com um fluxo de mão-de-obra originário das regiões onde a doença estava instalada. 
(FUNASA, 1999). 

Atualmente, sabe-se que a distribuição da esquistossomose já atinge quase todos os 
estados brasileiros, principalmente, com infestações endêmicas em partes das regiões 
Nordeste, Sudeste e Centro-oeste (Figura 1). 

O presente trabalho resolveu-se ao acompanhamento do ciclo vital do Schistosoma 
mansoni em camundongos da espécie Mus musculus, durante 50 dias sendo seu 
monitoramento e observação ocorrida em condições laboratoriais. 

 

FIGURA1: Situação da distribuição da esquistossomose em território brasileiro (fonte: UFMG, 2001). 

  



2 - MATERIA E MÉTODOS 

2.1 - Infecção dos caramujos e dos camundongos 

As infecções dos caramujos e dos camundongos, bem como, todo o 
acompanhamento do desenvolvimento do ciclo vital do Schistosoma mansoni, 
foi realizado no laboratório de zoologia das Faculdades metodistas Integradas 
Izabela Hendrix. 

Roedores parasitados serviram de fonte de fornecimento de miracídios para o 
procedimento de infecção de caramujos da espécie Biomphalaria glabrata 
cedidos pelo laboratório de malacologia do Centro de Pesquisa Renê Rachou 
/ FIOCRUZ, de Belo Horizonte. 

Um total de 100 (cem) caramujos foram infectados numa proporção de 10 
(dez) miracídios por molusco, que posteriormente foram acondicionados em 
um aquário onde passaram a ser observados diariamente. Depois de 3 (três) 
semanas 22% dos caramujos haviam morrido, devido à infecção, sendo que 
praticamente essa totalidade apresentava como característica comum uma 
elevada quantidade de manchas brancas (Gráfico 1).  

 

GRÁFICO1: Percentagem de caramujos sobreviventes após a infecção 

Após 30 (trinta) dias da infecção, os moluscos foram examinados em 
microscópio estereoscópio com aumento de 40x10. Aqueles que 
apresentaram presença de cercária foram mantidos em ambiente escuro com 
o intuito de se preservar a integridade das larvas. 

Camundongos da espécie Mus musculus foram divididos em dois grupos 
sendo 1 (um) controle, que não sofreu infecção e 2 (dois) experimentais, que 
foi submetido ao Schistosoma mansoni previamente estabelecidos. Foi 
injetado 0,6 ml da água do aquário contendo aproximadamente 100 (cem) 
cercárias. A inoculação foi via subcutânea na região dorsal próximo à porção 
cervical dos camundongos do grupo experimental que, de forma aleatória, 
foram denominados camundongos I e II.  

 

 



2.3 - Análises morfológica e histológica (Necropsia)  

Os dois camundongos infectados foram sacrificados através de deslocamento 
cervical, juntamente com um camundongo não -infectado, havendo 
comparação entre os representantes do grupo controle e do grupo 
experimental. 

Realizou-se em seguida a necropsia sendo os espécimes sacrificados 
colocados em pranchas de cortiça e fixados pelas extremidades dos membros 
torácicos e pelvinos com o emprego de alfinetes. 

O corte, realizado com tesoura cirúrgica, seguiu a linha mediana da porção 
ventral do corpo partindo da região pubiana no sentido da porção divisória 
entre a cavidade abdominal e a caixa torácica. Esse processo foi auxiliado, 
também, pela utilização de pinça de dissecação. 

Comparou-se a coloração e o tamanho das vísceras dos camundongos dos 
dois grupos estudados. 

Foram realizadas análises tissulares de vísceras que apresentaram alterações 
em relação ao grupo controle. Para tanto, foram feitas lâminas de tecido de 
fígado, pâncreas, intestino, bem como, esfregaço de sangue de veias 
mesentéricas para análise em microscópio óptico com aumento de 10x10. 

Foram realizados exames de fezes dos camundongos infectados através dos 
métodos HPJ e Kato Katz (Neves, 1987).  

 

3 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram observados três camundongos da espécie Mus musculus, sendo dois do grupo 
experimental e um do grupo controle. 

Após uma semana da realização da infecção os camundongos submetidos ao processo 
apresentaram manifestações alérgicas caracterizadas por um quadro de urticária no local 
da penetração das cercárias. Segundo (Neves, 1987) a chamada dermatite cercariana ou 
dermatite do nadador, pode ocorrer quando as cercárias do Schistosoma penetram na 
pele do animal. Essa dermatite é caracterizada por sensações de comichão, erupção, 
urticariforme e é seguida, dentro de 24 horas por eritema, edema, pequenas pápulas e 
dor. Essa característica corresponde ao período inicial da doença. 

A análise comparativa das vísceras dos camundongos infectados I e II com o grupo 
controle ocorreu 50 dias após a infecção. A observação macroscópica revelou um quadro 
de hipertrofia multivisceral atingindo fígado, pâncreas, baço, além da presença de líquido 
na cavidade abdominal conhecida como ascite. 

Estas características da fase da doença, pode ocorrer uma disseminação miliar de ovos, 
principalmente na parede do intestino e fígado (e mesmo em outros órgãos), provocando 
a formação de granulomas simultaneamente. A princípio o fígado apresenta-se 
aumentado de volume e bastante doloroso a palpação. Os ovos prendem-se nos espaços 
porta, com a formação de numerosos granulomas (Neves, 1987). 



Verificou-se a presença de vermes de Schistosoma mansoni na sua fase adulta no 
sangue retirado das veias do Sistema Porta-Hepático do camundongo I fato que não foi 
detectado no camundongo II. 

A presença de dois vermes de S. mansoni nas veias mesentéricas demonstram segundo 
(Neves, 1987), que os vermes adultos vivem no sistema porta, quando os 
esquistossômulos atingem o fígado e começam a apresentar um ganho de biomassa 
exponencial. Com a maturação sexual, em torno de 25 dias, migram para os ramos 
terminais da veia mesentérica inferior, principalmente na altura da parede intestinal do 
plexo hemorroidário, onde se acasalam e, em torno do trigésimo quinto dia, as fêmeas 
iniciam a postura dos ovos. 

As características morfológicas do fígado dos camundongos infectados revelou que o 
camundongo I apresentou uma alteração mais significativa desse órgão em relação ao 
camundongo II, caracterizado pela presença de um maior número de granulomas, o que 
proporcionou uma coloração esbranquiçada ao fígado, acompanhado de um maior grau 
de hipertrofia acarretando uma aparência de inchaço à víscera. De acordo com (Neves, 
1987), as alterações hepáticas típicas surgem a partir do início da oviposição e formação 
de granulomas em conseqüência, teremos um quadro evolutivo, dependendo do número 
de ovos que chega a esse órgão, bem como do grau de reação granulomatosa que 
induzem.  

A observação histológica de fígado, baço e intestino revelou que o camundongo I 
apresentou 25 ovos alojados no fígado enquanto o camundongo II apresentou 13. No 
intestino o camundongo I apresentou 9 ovos enquanto o II apresentou 28. (Tabela 2).Não 
foi detectado ovos no baço de nenhum do dois camundongos infectados. 

 Classificação do roedor Local onde se encontraram os 
ovos 

Quantidade de Ovos 

Roedor I Fígado  25 

Roedor II Figado 13 

Roedor I Intestino 9 

Roedor II Intestino 28 

TABELA1: Comparação quantitativa dos ovos de Shistosoma mansoni encontrados nas víceras dos 
camundongos infectados. 

 4 - CONCLUSÃO 

 Os dois camundongos infectados apresentaram as características da fase aguda da 
doença com hipertrofia no baço e fígado. 

Após a infecção com os miracídeos os camundongos apresentaram ereção no pêlo e 
coceira constante com decorrente inchaço da região abdominal, características estas 
coincidente ao período de incubação da larva. 

Todos os resultados obtidos estão de acordo com os resultados esperados visto que o 
camundongo I apresentou um quadro mais avançado da doença do que o camundongo II, 
levando-se em conta as condições laboratoriais e a resistência orgânica de cada animal, 



que possuíam cargas genéticas diferenciadas, proporcionando assim, maior ou menor 
resistência ao verme. 

5 - REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

NEVES, David Pereira. Parasitologia Humana. São Paulo: Editora Atheneu, 1987.10º ed. 
Cap.22. 420p. 
Fundação Nacional de Saúde – funasa. Esquistossomose mansônica (guia texto).Belo 
Horizonte, 1999.52p. 
BRASIL, Ministério da Saúde. Esquistossomose Mansônica. 3ª ed. Belo Horizonte: 
Funasa, 1999. 51p. 
 

 
[1] - Graduandos do Curso de Ciências Biológicas das FAMIH. 
[2] - Professora Orientadora 

  

Voltar 


