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Você está recebendo mais um volume da série “Vetores 
e Hospedeiros Intermediários de doenças”, composta de 
cinco volumes que surgiu da necessidade de informar a 
população, a partir de levantamentos em bases científicas. 
Esta coleção surgiu da falta de material informativo para 
trabalhar com a população, falta esta constatada em 
nossos trabalhos de campo em áreas endêmicas para 
esquistossomose e helmintoses intestinais.

Trata-se de uma abordagem em linguagem simples, 
lúdica e bem-humorada, que pode ser utilizada pelos 
profissionais da saúde e da educação, bem como outras 
pessoas que atuam diretamente com a população. 

Acredito que para atingir o nosso propósito de 
popularização do saber científico e a adoção de ações 
preventivas junto a população em geral, é necessário 
promover uma discussão sobre os aspectos biológicos, 
sociais e comportamentais envolvidos na transmissão e 
manutenção de endemias. A ocorrência desses vetores e 
hospedeiros intermediários está intimamente relacionada 
a carência de políticas de saneamento básico e de falta 
de informação, o que potencializa sua disseminação por 
todo o país.

Assim, espero que este material seja multiplicador 
de saberes, auxilie a promoção de ações de saúde 
preventivas, individuais e coletivas, e que, de alguma 
forma, contribua para a educação em saúde e para a 
melhoria das condições de vida da população brasileira.

Cristiano Lara Massara

Belo Horizonte, março de 2017
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Biomphalaria é o nome
De um caramujo que mora
Nos rios, lagos e córregos
No qual eu me recordo agora
Que pode hospedar um parasito
Que transmite sem demora.

A tal de esquistossomose
Mais conhecida por Barriga d’água
Que o sujeito adquire
Ao contato com água
Contaminada com fezes
Que o esgoto leva e deságua.

Em todo Brasil existe
Esse caramujo achatado
Sem aparência nociva
Mas vendo por outro lado
Causa problemas mil
Quando está infectado.
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Numa aula de Ciências
Certo dia aprendi
Sobre esse tal caramujo
E a lição não esqueci
E as palavras do mestre
Divulgar eu decidi.

É por isso que eu digo
Nestes versos meu leitor
“É preciso ter cuidado”
Eu te peço por favor
“Ao tomar banho nos rios”
Pois me disse o professor.
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Que esta é a moradia
Do caramujo que faz
A pessoa sadia
Tornar-se então incapaz
Tem que ter é muito cuidado
Se quiser viver em paz.

Ao tomar banho no rio
Ou próximo a água brincar
Todo cuidado é pouco
Até quando for pescar
Se você ficar doente
Pode sim, ou não sarar.

Também as pessoas infectadas
Sem a devida orientação
Defecam próximo aos rios
Lagoas, represas e então
Vão contaminar os caramujos
Que infectam a população.
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Porque os ovos estão nas fezes
Mas vem a chuva e o vento
E estes ovos do Schistosoma
Neste exato momento
Vão parar dentro do rio
Em busca de acolhimento.

Então os ovos na água
Um miracidio libera
Enquanto em seu habitat
Um caramujo o espera
E nele com segurança
Cresce conforme quisera.
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E sai em forma de outra larva
Na qual chamamos cercária
Invisível a olho nu
De vida parasitária
Que logo abandona essa espécie
Hospedeira intermediária.
 
Como eu falei ninguém vê
A cercária pequenininha
Que penetra na pele da gente
Tão depressa, a danadinha!
E sentimos muitas vezes
Só uma leve coceirinha.

Bastam algumas poucas cercárias
Para uma pessoa se infectar
Aí começa a mudança
No corpo de quem deixar
Essas larvinhas danadas
No seu corpo penetrar
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Da pele até a corrente sanguínea
Meu amigo, é só um passo
Aí vem febre, dor de cabeça,
Tosse, diarreia e cansaço.
E se não tratar depressa.
Adeus fígado, adeus baço.

O baço e o fígado incham
Com o líquido retido
A barriga vai crescendo
Dai então o apelido
“Barriga d’água”, a doença
Que maltrata o individuo.
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Prá detectar a doença
Vá ao Posto de Saúde
Não descuide meu amigo
O bom senso é uma virtude
Conte tudo para o médico
Tenha sempre essa atitude.

Ele certamente vai
Pedir que faça um exame
De cocô, e faça mesmo
Sem medo, e não reclame
Se comprovada a doença
Trate logo e sem vergonha.
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O remédio pra xistose
Você não tem que pagar
É tudo de graça
Receba após se pesar
E depois de medicado
Vá pra casa descansar.
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Lembre-se que o remédio
Não é nenhuma vacina
Você tem que se cuidar
E isto o professor ensina:
“Não entre na água outra vez”
A prudência determina.

Não dê sorte ao azar
Nem faça cocô no mato
Não nade onde o caramujo
Neste momento exato
Pode estar te esperando
Querendo te dar um trato.
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Mas, é bom esclarecer
Que o caramujo, coitado
Com certeza, não é vilão
Veja também o outro lado
E quem defecou próximo ao rio
É o verdadeiro culpado.

É por isso que sempre falo
E repito a todo instante
O que falta em nossas cidades
É um cuidado constante
E o saneamento básico
Que é o mais importante.
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A Biomphalaria nos rios
É notável sua presença
E a xistose em nossa vida
É uma triste sentença
A falta de informação
É que mantem a doença.

Mas eu sei que algum dia
A vida vai melhorar
Se o governo com certeza
A saúde priorizar
A BARRIGA d’ÁGUA e outras doenças
Não vão mais nos preocupar.
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Você sabia?
Os moluscos são bem antigos na história da evolução 

do planeta. Os registros geológicos para os moluscos 
da família Planorbidae comprovam sua presença desde 
o período Jurássico, há cerca de 160 milhões de anos. O 
nome Biomphalaria (do latim bis = duas vezes; do grego 
omphalos = umbigo), faz referência ao aprofundamento do 
giro central nos dois lados da concha. 

As bionfalárias tem concha espiral de forma plana, uma 
característica importante dos planorbídeos. Medem de 
poucos milímetros até aproximadamente 4 cm de diâmetro e 
apresentam uma depressão central em cada face da concha 
amarronzada.

As bionfalárias são aquáticas e habitam ambientes de água doce, principalmente lagos, 
lagoas, canais, valas de irrigação, represas e pequenos cursos de água. São herbívoras. 
Alimentam-se de algas finas disponíveis na água doce e das partes macias das plantas 
vasculares aquáticas.

São hermafroditas, isto é, possuem órgãos masculinos e femininos no mesmo indivíduo, 
e dispõem de duas opções de reprodução: autofecundação e fecundação cruzada. Dezenas 
de ovos envolvidos por uma capa protetora são depositados, geralmente a noite, sob as 
folhas de plantas aquáticas, pedaços de madeira, de plástico e de isopor. O desenvolvimento 
embrionário é direto.

Biomphalaria tem importância médica por serem hospedeiras intermediárias do 
parasito causador da esquistossomose, o Schistosoma mansoni, que foi introduzido no 
Brasil, colônia na época da escravidão. 

No Brasil, três espécies, são  hospedeiras naturais do Schistosoma mansoni: 
Biomphalaria glabrata, B. tenagophila e  B. straminea. 

Biomphalaria glabrata é a mais importante espécie e ocorre em 16 estados: na 
região Nordeste (Alagoas, Bahia, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do 
Norte e Sergipe); na região Sudeste (Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São 
Paulo); na região Sul (Paraná e Rio Grande do Sul); na região Centro Oeste (Goiás) e na 
região Norte (Pará). 

Biomphalaria tenagophila tem importância epidemiológica na transmissão do S. 
mansoni nos estados da região Sul (Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina); da 
região Sudeste (Espirito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo); da região 
Nordeste (Bahia) e da região Centro Oeste (Goiás e Mato Grosso do Sul).

Biomphalaria straminea é a espécie mais bem-sucedida e adaptada às variações 
climáticas sendo encontrada em 24 estados brasileiros: na região Norte (Acre, Amazonas, 
Pará, Roraima e Tocantins); na região Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, 
Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe); na região Centro Oeste 
(Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul); na região Sudeste (Espirito Santo, Minas 
Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo) e região Sul (Paraná, Rio Grande do Sul e Santa 
Catarina).

Uma medida doméstica para o controle destes moluscos seria a limpeza das margens 
das coleções de água e a criação de peixes (comem as desovas) e de patos (comem os 
moluscos adultos e não pegam esquistossomose). A aplicação de moluscicidas é uma 
medida eficaz, mas que deve ser feita por pessoal especializado e supervisionada por 
órgão ambiental competente para que seja dada ciência das ações a serem desenvolvidas, 
de acordo com a legislação estadual ou federal pertinente.






