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1. RESUMO 

O molusco Achatina fulica é uma espécie africana, introduzida no Brasil por volta dos 

anos 80 e vem sendo estudado como importante hospedeiro intermediário, 

responsável pela dispersão de parasitos. Angiostrongylus cantonensis é um dos 

principais nematódeos dispersos pelo molusco, podendo causar a meningoencefalite 

eosinofílica ao homem. O objetivo desse estudo foi verificar a ocorrência de larvas de 

nematódeos, em moluscos Achatina fulica naturalmente infectados, nos municípios 

de Barra do Piraí, Valença, Volta Redonda e Barra Mansa no estado do Rio de Janeiro. 

Foram realizadas coletas durante os meses de Maio, Junho, Julho e Agosto de 2017. 

A técnica utilizada para a obtenção de larvas foi a de Wallace & Rosen e 

sedimentação, por 3 h, pelo método de Baermann. Foram encontradas larvas de 

A.cantonensis nos moluscos coletados dos municípios de Volta Redonda e Barra 

Mansa, além da observação de larvas de Strongyluris sp nos moluscos de Barra do 

Piraí, e não foram encontrados nematódeos em todas as análises de Valença. A partir 

dos resultados se evidencia a importância de se promover maiores estudos a acerca 

do molusco, dos parasitos e sua forma de transmissão, além de disseminar o 

conhecimento para a população através de campanhas educativas junto aos serviços 

de saúde. 

2. INTRODUÇÃO 

O caramujo africano, nome científico Achatina fulica, é uma espécie de molusco 

introduzida no Brasil para a comercialização como “escargot”. Entretanto, não foi 

aceito pelos consumidores e os produtores soltaram os caramujos no ambiente de 

forma irresponsável.  

Diversas espécies de moluscos podem atuar como hospedeiros intermediários 

e transmitir aos seres humanos zoonoses, através do consumo imediato do caramujo 

mal cozido, ou indiretamente, através do consumo de alimentos preparados de forma 

irregular, nos quais possam existir larvas de nematódeos deixadas pelo muco do 

molusco.  

 

3. OBJETIVOS 

O presente estudo tencionou verificar a ocorrência de larvas de nematódeos, 

em moluscos Achatina fulica naturalmente infectados, nos municípios de Barra 

Mansa, Barra do Piraí, Volta Redonda e Valença, no estado do Rio de Janeiro. 

 



4. METODOLOGIA 

As coletas foram realizadas durante os meses de Maio, Junho, Julho e Agosto 

de 2017 nos municípios de Barra Mansa, Barra do Piraí, Valença e Volta Redonda, no 

estado do Rio de Janeiro. As buscas ocorreram em locais apontados pelos moradores 

das regiões que indicavam onde haviam observado previamente os moluscos. Para 

verificar a presença de larvas foi utilizada a técnica de Wallace & Rosen (1969) e 

sedimentação, por três horas, pelo método de Baermann (1948). Foram preparadas 

lâminas com o material para observação com auxílio de microscópio estereoscópico.  

5. DESENVOLVIMENTO 

O molusco Achatina fulica, considerado uma importante praga invasora do 

mundo (ALOWE et al, 2004; DURÇO et al, 2012), consegue se dispersar e aumentar 

sua população com facilidade pelos estados e munícipios do Brasil pois ele não possui 

predadores naturais que controlem o crescimento de sua espécie (THIENGO et al. 

2007).  A presença do molusco no país precisa de atenção pelos riscos que ele pode 

trazer, principalmente à saúde humana (GUERINO, 2014). 

O Achatina fulica pode desempenhar este papel sendo grande responsável 

pela disseminação de agentes parasitários (THIENGO et al. 2007). Um dos principais 

nematódeos que dependem do caramujo africano como hospedeiro intermediário é o 

Angiostrongylus cantonensis e vem sendo estudado devido ao risco de atingir o 

homem, causando meningoencefalite eosinofílica. Além dela, o parasita 

Angiostrongylus costaricensis também pode afetar o ser humano, como hospedeiro 

acidental, e provocar a angiostrongilíase abdominal (OLIVEIRA et al., 2010).  

Isso se deve pela sua atuação como hospedeiro intermediário em diversas 

zoonoses de importância médica. O ciclo biológico das duas espécies do gênero A. 

cantonensis e A. costaricensis, que infectam o homem é muito similar. As larvas de 

primeiro estágio (L1) migram para o trato gastrointestinal e são eliminadas para o 

ambiente nas fezes. Ao ingerir as fezes contaminadas, o A. fulica se torna hospedeiro 

intermediário é infectado e nele ocorre a evolução larval para segundo e terceiro 

estágio (L2 e L3). Nesse momento o ser humano pode se tornar hospedeiro acidental 

ao ingerir o molusco infectado ou alimentos que tenham resíduos de seu muco com 

larvas, no caso de A.cantonensis ocorre processo de infecção causando a 

meningoencefalite eosinofílica, doença grave caracterizada pelo processo de 

inflamação que ocorre nas meninges, associada também ao tecido cerebral (HUGHES 

et al., 2003) 



 

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

No decorrer do período de estudo foram realizadas análises em um total de 32 

caramujos adultos e jovens coletados em quatro cidades do estado do Rio de Janeiro, 

sendo 10 (dez) de Barra do Piraí, 04 (quatro) de Barra Mansa, 07 (sete) de Valença e 

11 (onze) de Volta Redonda. Através da técnica utilizada foi possível a observação de 

estágios larvais L2 e L3 de A. cantonensis, presentes em todos os moluscos do 

município de Barra Mansa (100%) e em 05 (cinco) dos espécimes coletados em Volta 

Redonda (50%).  Em 01 (um) dos 10 (dez) moluscos oriundo de Barra do Piraí, foram 

encontradas larvas de Strongyluris sp. Não foram recuperadas larvas dos moluscos 

do município de Valença. 

Durante os meses de coleta houve dificuldade para encontrá-los, fato 

provavelmente relacionado às condições climáticas e aos baixos índices 

pluviométricos da época do ano. 

A partir dos resultados obtidos até o momento, foi possível observar a 

necessidade de continuidade da pesquisa, não somente nos municípios alvos do 

estudo, assim como, em toda a região do Médio Paraíba. É imprescindível a realização 

de campanhas educativas junto aos serviços de saúde; além do aprofundamento da 

compreensão da dinâmica de transmissão.  
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