




História Natural da Doença

• A esquistossomose (esquistossomíase, bilharziose, 
bilharzíase mansônica ou doença de Manson-Pirajá 
da Silva) é a infecção causada por S. mansoni, um 
trematódeo com nítido dimorfismo sexual, que 
parasita o homem e animais

• Os hospedeiros intermediários são moluscos do 
gênero Biomphalaria spp, sendo que a espécie B. 
glabrata é a mais relacionada às áreas de elevada 
endemicidade, havendo ainda, no Brasil, B. 
tenagophila e B. straminea, de importância 
epidemiológica 



História Natural da Doença

• De acordo com Bergquist (2002), das várias 
espécies conhecidas de Schistosoma, sabe-se que S. 
mansoni é a espécie com maior distribuição global 
e a única espécie causadora da esquistossomose no 
Brasil, e nas Américas 





Histórico

• Acredita-se, ainda, que a infecção foi introduzida pelos 
escravos africanos que vieram em número superior a 
três milhões, a partir do século XVII, os quais estavam 
infectados por S. mansoni como por S. haematobium.

• No entanto, apenas S. mansoni estabeleceu-se no Brasil 
por ter encontrado caramujos do gênero Biomphalaria
spp, seus hospedeiros intermediários (KATZ, et al., 
2003). No Brasil, estima-se que cerca de seis milhões de 
indivíduos estejam infectados e 25 milhões expostos 
aos riscos de contrair a doença, variando as taxas de 
prevalência de estado para estado (LAMBERTUCCI, 
2010).



Epidemiologia

• No período de 2003 a 2012, foi observada uma 
positividade para o parasitológico de fezes de 11,88 
% para o estado de Pernambuco, seguido por 
Sergipe com 10,12% de positividade, Alagoas com 
9,90 % e Minas gerais em 7,56 % (BRASIL, 2012). 





História Natural da Doença

• A esquistossomose mansoni é uma infecção causada por um
trematódeo do gênero Schistosoma, espécie S. mansoni,
pertencente ao filo Platyhelminthes e à classe Trematódea.

• Pode infectar tanto roedores quanto primatas não humanos,
contudo os seres humanos são seu reservatório de mamíferos
predominante (COLLEY, et al., 2014).

• Apresenta dimorfismo sexual na fase adulta, possui o corpo
achatado dorso-ventralmente e instalando-se no sistema venoso
mesentérico do seu hospedeiro (LAMBERTUCCI, et al., 2005 ).

• A fêmea mede cerca de 1,5 cm, possui o tegumento liso e uma
cor mais escura devido ao ceco com sangue semidigerido (MELO,
et al., 2000; ROSS et al., 2002; GRYSEELS, 2012).

• O macho mede cerca de 1 cm, tem o tegumento coberto por
tubérculos e espinhas e um canal ginecóforo para albergar a
fêmea e fecundá-la



História Natural da Doença

• Segundo Lambertucci, et al. (2005), a transmissão da
doença ocorre pelo contato do homem com águas
onde existam moluscos planorbídeos do gênero
Biomphalaria infectados.

• O ciclo biológico de S. mansoni apresenta uma
alternância de gerações entre o hospedeiro
intermediário, moluscos do gênero Biomphalaria spp, e
os hospedeiros definitivos vertebrados, dentre eles o
homem.

• O ciclo de vida de S. mansoni inicia-se quando as fezes
de indivíduos contaminados, contendo ovos do
parasito, entram em contato com a água doce



História Natural da Doença

• Os ovos, em contato com a água, eclodem,
liberando miracídios, que são a forma infectante do
hospedeiro invertebrado.

• Os miracídios infectam os caramujos susceptíveis e
cada miracídio se transforma em esporocistos
primários.

• Cada um destes, por poliembrionia, origina 150 a
200 esporocistos secundários, que migram para as
glândulas digestivas e ovotestis do caramujo,
originando as cercárias, que serão liberadas na
água



História Natural da Doença

• A cercária, forma infectante do hospedeiro vertebrado,
infecta o homem por penetração ativa na pele.

• Ao penetrar na pele, as cercárias perdem a cauda,
transformando-se em esquistossômulos.

• Os esquistossômulos migram para os pulmões em cerca
de sete dias após a penetração e, posteriormente, para
o sistema porta.

• Após a maturação, aproximadamente 45 dias após a
infecção, os vermes adultos se alojam no plexo
mesentérico e vivem por vários anos, podendo viver
até 20 anos no hospedeiro definitivo (RAY, 2002;
LAMBERTUCCI, 2010; MAGUIRE, et al., 2010; PRATA,
2010).



História Natural da Doença

• O ciclo se completa com a postura de ovos pela fêmea,
aproximadamente 300 ovos por dia (PELLEGRINO e COELHO,
1978; VALADARES et al., 1981).

• Uma parte dos ovos é eliminada com as fezes.

• Contudo, cerca de dois terços dos ovos ficam retidos na
mucosa intestinal e outros alcançam os ramos da veia porta
intra-hepáticos onde, após ficarem impactados em posição
pré-sinusoidal, desencadeiam uma reação inflamatória
granulomatosa.

• Estabelece-se, assim, um processo obstrutivo para o fluxo
portal intra-hepático, levando à hipertensão portal,
dependendo da quantidade de ovos e da fibrogênese que se
estabelece nos granulomas (GRYSCHEK e CHIEFFI, 2008).





Manifestações Clínicas

• Do ponto de vista clínico, pode-se identificar na 
esquistossomose duas fases: uma fase aguda e outra 
crônica. 

• A fase aguda inicia-se pela penetração das cercárias na pele 
e abrange eventos como a passagem dos esquistossômulos 
pelos pulmões, a localização dos vermes adultos em veias 
do sistema porta e o início da postura dos ovos.

• A fase crônica representa as manifestações patológicas e 
clínicas decorrentes da localização dos ovos nos tecidos, da 
reação inflamatória específica em torno dos mesmos e da 
ação de antígenos, seja dos vermes adultos ou dos ovos, nos 
tecidos, principalmente complexados com anticorpos 
(GRYSEELS, 2012).



Fase aguda

• Na esquistossomose aguda ocorre uma reação de 
hipersensibilidade sistêmica desencadeada pela 
migração de esquistossômulos e ovos. Ocorre em 
indivíduos expostos às cercárias pela primeira vez e por 
isso é, mais frequentemente, observada em recrutas 
militares, membros de congregações religiosas, 
ecoturistas e pessoas que tenham contato com 
coleções hídricas com finalidade recreativa (CLERINX e 
VAN GOMPEL, 2011). 

• Crianças que nascem e moram em áreas endêmicas 
podem apresentar sinais clínicos de esquistossomose 
aguda, que podem ser semelhantes aos de outras 
doenças que incidem nessa faixa etária em 
comunidades rurais. 



Fase aguda

• No entanto, os mesmos poderão estar ausentes em 
função de anticorpos maternos anti-Schistosoma 
adquidridos ao longo da gestação (ELOI-SANTOS, et al.,
1989; NOVATO-SILVA, et al., 1992). 

• Uma variedade de manifestações clínicas pode 
aparecer durante essa fase: dermatite cercariana, febre 
acompanhada de delírio (a temperatura amiúde atinge 
39 graus não sendo contínua), calafrios, mialgias, 
artralgias, tosse seca, diarréia, cefaléia, sudorese, 
linfadenopatia, hepatoesplenomegalia, pneumonia, 
podendo ocorrer rigidez de nuca, coma, morte em 
infecções intensas (LEDER, et al., 2014). 



Fase aguda

• Os sintomas costumam desaparecer entre duas a 10 
semanas, porém podem persistir e causar morte em 
infecções mais graves (MAGUIRE et al., 2010). 

• Nessa fase o exame de sangue revela leucocitose, 
alcançando até 50.000 leucócitos por mm³, e eosinofilia 
de 20 ou 30%, podendo ultrapassar 70%. As globulinas 
se elevam à custas da fração gama, e a velocidade de 
sedimentação das hemácias está aumentada. 

• O mielograma mostra hiperplasia da série eosinofílica 
(PRATA, 2010). A forma aguda da doença tem sido 
negligenciada, mal diagnosticada, subestimada e 
subnotificada em áreas endêmicas.



Fase crônica

• Dessein et al. (1999) citam que na fase crônica, 
aparecem os sinais e sintomas de evolução da infecção 
em diversos órgãos, com níveis de gravidade bastante 
variáveis.

• A reação granulomatosa ao redor dos ovos é a principal 
causa das alterações teciduais e funcionais na 
esquistossomose (WILSON, et al., 2007). 

• As manifestações clínicas variam, a depender da 
intensidade da carga parasitária, bem como da 
capacidade do hospedeiro em produzir fibrose tecidual, 
caracterizando as hepatointestinal, hepatoesplênica, 
neurológica e formas ectópicas (GRYSEELS, 2012).



Fase crônica

• Ainda de acordo com Gryseels (2012), essas 
características clínicas correspondem os exuberantes 
quadros anatomopatológicos, cuja especificidade foi 
reconhecida pela primeira vez em nosso meio por 
Bogliolo, em 1954. 

• Na forma intestinal, quando do início da postura, a 
fêmea de S. mansoni já se localiza no plexo venoso 
hemorroidário (retalis), nas vênulas da submucosa 
intestinal, notadamente do cólon descendente, 
sigmoide e reto. A reação granulomatosa inflamatória 
pode desencadear microulcerações, pseudopólipos e 
microhemorragias. Dor abdominal e diarreia são 
sintomas comuns, porém inespecíficos.



Patologia hepática

• No fígado, os ovos funcionam como êmbolos, ficando retidos na 
luz de pequenos vasos, desencadeando resposta imune celular. 

• A partir dessa resposta inflamatória, forma-se o granuloma 
necrótico exsudativo (ANDRADE, 2005). 

• As obstruções sucessivas dos pequenos vasos intra-hepáticos e 
das suas colaterais neoformadas, com resposta granulomatosa 
periovular secundária, resultam na fibrose hepática de Symmers, 
fibrose periportal ou em haste de caximbo de barro (clay 
pipestem fibrosis). 

• A fibrose de Symmers caracteriza-se pelo desenvolvimento de 
peripileflebite, pileflebite granulomatosa crônica e deposição de 
tecido conjuntivo neoformado, rico em fibras colágenas. Essa 
fibrose respeita os limites da cápsula de Glisson e não invade o 
interior dos lobos hepáticos, preservando sua arquitetura 
(BOGLIOLO, 1957).



Esquistossomose hepato-esplênica

• Com a progressiva oclusão dos vasos portais, instala-se 
a hipertensão portal, esplenomegalia, desenvolvendo-
se rica rede de colaterais que darão vazão ao fluxo 
reprimido para a circulação sistêmica, surgindo as 
varizes de esôfago. 

• As formas crônicas da doença podem desencadear, 
além da hipertensão portal, lesões pulmonares, 
neurológicas, genitais e renais, comprometendo 
sobremaneira a vida produtiva dos pacientes, além de 
envolverem apreciável risco de letalidade, 
principalmente decorrente de hemorragia digestiva alta 
(LAMBERTUCCI, 2010; GRYSEELS, 2012). 



Esquistossomose hepato-esplênica

• De acordo com afirmações de King, et al. (2005), 
associam-se a isso, sequelas debilitantes tais como 
anemia, astenia, diminuição do apetite, déficit de 
atenção e, nas formas hepatoesplênicas, 
hipodesenvolvimento pôndero-estatural 
caracterizado como atraso no crescimento e 
desenvolvimento de crianças e adolescentes, 
comprometendo o processo de aprendizagem em 
uma fase de formação muito importante para vida 
produtiva, social e cultural dos mesmos.



Esquistossomose hepato-esplênica

• Incluem-se, aqui, as sequelas debilitantes e a 
morbimortalidade indireta da esquistossomose, 
como a doença hepática, hipertensão portal, 
mielopatia, disfunção renal com síndrome nefrótica 
e hipertensão pulmonar (VAN DER WERF e DE 
VLAS, 2001).



Diagnóstico

• O diagnóstico etiológico é feito através de métodos 
diretos (exames das fezes, biópsias retal, hepáticas 
e de outros sítios) e indiretos (pesquisa de 
anticorpos ou antígenos circulantes no soro) 
(LAMBERTUCCI, 2005). 

• O diagnóstico de certeza se faz pelo encontro de 
ovos de S. mansoni, os métodos mais comumente 
utilizados com esta finalidade é feito através dos 
diretos (KATZ, et al., 2003).



Parasitológico de fezes

• O exame parasitológico das fezes mais adequado, 
por ser o mais sensível, rápido e de fácil execução é 
o método de Kato-Katz, que apresenta a vantagem 
de ser quantitativo

• Um único exame de fezes por esse método revela 
em torno de 85% dos casos positivos quando a 
carga parasitária é alta (KATZ, et al., 2003 )  



Métodos indiretos

• Os métodos indiretos procuram identificar o 
contato atual ou passado com o parasito, por meio 
da resposta imune do hospedeiro aos antígenos 
das várias fases evolutivas desse helminto. 

• Em geral, faz-se a pesquisa de anticorpos 



Métodos imunológicos

• As alternativas ao método parasitológico clássico 
são aquelas que envolvem o imunodiagnóstico:

• 1. detecção de antígenos parasitários, 

• 2. pela detecção de anticorpos dirigidos contra 
esses antígenos

• 3. diagnóstico molecular, por meio da pesquisa de 
material genético do parasito em soro, fezes, urina 
e tecidos em geral



ELISA

• As técnicas mais comumente e amplamente utilizadas 
que foram validadas em ensaios de campo em grande 
escala incluem: os diferentes formatos de ensaios de 
imunoabsorção enzimática (ELISA), a reação periovular 
(RPO), a técnica de hemaglutinação indireta (HAI), a 
técnica de imunofluorescência indireta (IFI) e a 
intradermorreação

• ELISA é o teste mais utilizado para o diagnóstico 
sorológico da esquistossomose, oferecendo a 
possibilidade de detectar diferentes classes de 
anticorpos, bem como a utilização de uma vasta gama 
de antígenos (GOMES, et al., 2014). 



Métodos imunológicos

• A maioria das reações indiretas se baseiam em 
anticorpos dirigidos a componentes dos ovos de 
S.mansoni, sendo negativas nos primeiros 45 dias 
da infecção



ELISA

• Mott e Dixon (1982), utilizando CEF6 (Fração 
solúvel de ovos) em ensaio de ELISA, observaram 
uma sensibilidade de 91,7% e uma especificidade 
de 90%. Esse mesmo ensaio foi criteriosamente 
avaliado em estudos de campo desenvolvidos no 
Kenya, Arábia Saudita e Burkina Faso, que 
constituem áreas endêmicas dessa helmintose. 



CEF6-ovos

• Os resultados de sensibilidade e de especificidade 
observados foram de 97%, 90% e 97% e 59%, 55% e 
17,2%, respectivamente, quando comparados à 
técnica parasitológica de Kato-Katz.

• A baixa especificidade foi atribuída à técnica de 
referência utilizada



Bons resultados em infecção de 
pessoas não-tratadas



Baixa especificidade em pacientes
tratados: falso-positivos



Hemaglutinação passiva

• A técnica da hemaglutinação indireta utiliza 
glóbulos vermelhos liofilizados revestidos com 
antígeno, substrato antigênico do extrato solúvel 
de ovos de S. mansoni (SEA), para a detecção de 
soros positivos do paciente através da 
aglutinação. 

• Devido à sua simplicidade, esta técnica pode ser 
utilizada no campo já que requer apenas 
equipamentos básicos de laboratório. 



Imunofluorescência

• Utilizando o teste da Imunofluorescência Indireta 
(IFI) com seções de vermes adultos, Kanamura et al. 
(1979) relataram que a fluorescência associada ao 
intestino podem ocorrer 44 dias após a infecção e 
está consistentemente associada com infecção 
aguda pelo S. mansoni



Imunofluorescência

• A IFI foi aplicada como ferramenta de diagnóstico em estudos 
epidemiológicos da infecção pelo Schistosoma mansoni em 
1998, em uma área de baixa endemicidade, no Brasil 
(BURLANDY-SOARES, et al., 2003). 

• A taxa de prevalência foi de 1,6%, de acordo com o método de 
Kato-Katz (três lâminas para uma amostra de fezes) e 33,2% e 
33,5% de acordo com os métodos de IgG e IgM-IFI, 
respectivamente. 

• Esta discrepância foi explicada pela baixa sensibilidade 
diagnóstica dos métodos parasitológicos para uma única 
amostra de fezes. 



IF em pacientes não-tratados



Intradermoreação

• A intradermorreação foi amplamente utilizada na
China para diagnóstico da esquistossomose em
meados de 1950.

• É uma reação de hipersensibilidade tipo I, sendo
positiva em mais de 80% dos portadores da
esquistossomose, porém a positividade da reação
não informa sobre a atividade da doença, já que
permanece positiva em indivíduos curados por
tempo indefinido (MELO, et al., 2000).



Diagnóstico por imagem

• Nas últimas três décadas, o ultrassom abdominal se tornou a
melhor técnica de imagem para avaliar a fibrose hepática causada
pela esquistossomose mansoni, é um método indireto não
invasivo, portátil, sem riscos biológicos para o paciente e pode ser
usado como método complementar ou para substituir métodos
invasivos de diagnóstico.

• Também evidencia a presença de fibrose periportal, hipertensão
portal (LEDER, et al.,2014).

• Apresenta uma sensibilidade superior a 70% na forma
hepatosplênica, semelhante aos resultados obtidos com a biópsia
hepática em cunha (PRADO e BORGES, 2000).



EDA & Colonoscopia

• A Endoscopia Digestiva Alta (EDA) é de grande valia
na esquistossomose hepatosplênica no diagnóstico
e tratamento de hemorragia digestiva por
sangramento das varizes.

• A colonoscopia pode ser utilizada para o
esclarecimento de diarreia com sangue e na
suspeita da forma pseudoneoplásica (PRADO E
BORGES, 2000).



Tratamento

• No início dos anos 80, deu início ao uso do
Praziquantel

• (quinolona-pirazina), que é efetivo contra todas as
espécies de Schistosoma em dose única.

• Ele paralisa e mata os vermes em algumas horas e os
efeitos adversos são usualmente poucos como
náuseas ou mal estar.

• Em infecções mais graves, podem causar diarreias
com cólicas após o tratamento, devido a mudanças
nos vermes.



Tratamento

• Sem efeitos tóxicos a largo prazo conhecidos, seguro para o
tratamento de crianças e mulheres grávidas (GRYSEELS, 2012).

• Coura (2010) afirma que o praziquantel é apresentado em
comprimidos e administrado por via oral, em dose única de

• 50 mg/kg de peso para adultos e 60 mg/kg de peso para crianças,
obtendo-se assim uma taxa de cura parasitológica de 80-90%.

• Este medicamento não mata os ovos ou o esquistossômulo,
portanto na esquistossomose aguda o tratamento pode ter que

• ser repetido ou adiado por 2-3 meses após a data provável de
infecção



Casos para discussão – Caso 1

• Paciente do sexo masculino, 64 anos, com 62kg, vem a consulta de rotina na
unidade básica de saúde.

• Ele mora em casa sem saneamento básico, na área rural, próximo de um rio

• No exame parasitológico há a presença de ovos de S.mansoni.

• Como devo proceder?

• 1. Como o paciente vai se contaminar novamente eu opto por não tratar o
paciente

• 2. Eu peço uma reação de intradermorreação porque só trato se ela der
positiva

• 3. Eu trato o paciente com Praziquantel, na dose de 5 comprimidos de 600mg

• 4. Eu peço um ultrasom de abdômen e trato somente se tiver alterações no
fígado do paciente

• 5. Eu peço um novo exame de fezes porque pode ser que esse primeiro exame
esteja errado



Posologia e tratamento



Caso 2

• Paciente de 15 anos, sexo masculino, de 70kg, mora em 
Salvador, mas até os 12 anos morava em um sítio.

• Ele afirma que foi tratado para Esquistossomose há 2 anos 
atrás

• Está referindo dores abdominais e diarréia em alguns dias, e 
em outros dias não sente nada. Refere sentir as vezes um 
gosto de metal na boca e sente-se empachado após grandes 
refeições

• Seu exame de fezes foi negativo

• Fez uma intradermoreação para esquistossomose e foi 
positiva.



Caso 2

• Como devo proceder?

• 1. Como o paciente tem reação positiva eu trato com Praziquantel 
em dose única na dose de 6 comprimidos de 600mg 

• 2. Eu trato o paciente com Praziquantel e dou uma dose de 
corticóide para reduzir essa reação ao parasito 

• 3. Eu trato o paciente com Praziquantel, na dose de 5 
comprimidos de 600mg 

• 4. Eu peço um ultrasom de abdômen e uma endoscopia digestiva 
alta para me certificar que o paciente não tem varizes de esôfago, 
e trato com dose dobrada de Praziquantel se houver alterações 
nesses exames do paciente

• 5. Eu não trato o paciente porque o exame de fezes foi negativo e 
a intradermorreação pode permanecer positiva por muitos anos 
mesmo após o paciente ter sido tratado e curado



Impacto global

• No estudo do Global Burden (2010), o número de doenças 
negligenciadas (DTN) é de 26,06 milhões de indivíduos, sendo 
3,31 milhões com esquistossomose, ocupando o 3º lugar do 
ranking, perdendo somente para infecções intestinais por 
nemátodos e 

• para a Leishmaniose. 

• Com 2,99 milhões de indivíduos convivendo com essa patologia, 
demonstra também sua importânica no ranking das diferentes 

• DTN

• Em 1990, ocupava o 7º lugar, passando para o 3º lugar em 2010 
(HOTEZ, et al. 2014). 



Obrigado!




