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RESUMO 

A esquistossomose é uma das doenças mais prevalentes do mundo, constituindo no Brasil 

um grave problema de saúde pública. Estima-se, que em todo o mundo, existem 240 

milhões de pessoas infectadas e aproximadamente 700 milhões vivendo em áreas de alto 

risco de infecção e transmissão desta doença. No Brasil, o Schistosoma mansoni é o único 

agente etiológico da doença e tem como seu principal hospedeiro intermediário o 

caramujo Biomphalaria glabrata que possui um papel obrigatório e decisivo na 

permanência da esquistossomose mansônica em 6 milhões de brasileiros.  O objetivo 

deste trabalho foi avaliar a toxicidade e o potencial moluscicida das nanopartículas de 

óxido de ferro (maghemita - Fe2O3 NPs) funcionalizadas com citrato, em comparação 

com o ferro dissolvido (FeCl3), ao longo do desenvolvimento inicial do B. glabrata. Para 

isto, foram conduzidos bioensaios tanto em embriões quanto em caramujos recém 

eclodidos. Ambos os compostos foram testados nas concentrações: 1; 2.5; 6.25; 15.62; 

39.02 e 97.66 mg L-1, juntamente com o controle negativo mantido somente em água 

reconstituída. As Fe2O3 NPs apresentaram forma arredondada e cristalina, com diâmetro 

hidrodinâmico (dh) de 21.4 ± 0.39 e potencial zeta (ζ) de -19.5 ± 6.5, em água 

reconstituída.  Os resultados indicam que após 144 h as Fe2O3 NPs não apresentaram 

embriotoxicidade nas concentrações testadas, quando comparadas com o grupo controle, 

enquanto que o FeCl3 apresentou inibição embrionária total nas concentrações de 39.02 

e 97.66 mg L-1. Em caramujos recém-eclodidos, após 96 h o FeCl3 apresentou aumento 

na taxa de mortalidade a partir da concentração de 15,65 mg L-1, e nas concentrações 

39,02 e 97,66 mg L-1 foi verificado 100 % de mortalidade, enquanto que para as Fe2O3 

NPs apenas na concentração de 97,66 mg L-1 houve mortalidade em 40 % dos caramujos, 

ambos quando comparados com o grupo controle.  Desta maneira foi comprovado que o 

ferro apresenta características diferentes quando em nanoescala, assim como um diferente 

mecanismo de ação e toxicidade. As Fe2O3 NPs funcionalizadas com citrato apresentaram 

um baixo potencial moluscicida para os primeiros estágios do desenvolvimento do B. 

glabrata. 

Palavras chave: esquistossomose, Schistosoma, caramujo, moluscicida, nanopartícula de 

óxido de ferro, embriotoxicidade. 

 



 

 

 

ABSTRACT 

Schistosomiasis is one of the most prevalent diseases in the world, constituting in Brazil 

a serious public health problem. Worldwide, there are 240 million people infected and 

approximately 700 million living in areas at high risk of infection and transmission of this 

disease. In Brazil, Schistosoma mansoni is the only etiological agent of the disease and 

has as its main intermediate host the snail Biomphalaria glabrata which has a mandatory 

and decisive role in the permanence of Schistosoma mansoni in 6 million Brazilians. The 

objective of this work was to evaluate the toxicity and moluscicidal potential of iron oxide 

nanoparticles (maghemite - Fe2O3 NPs) functionalized with citrate, as compared to 

dissolved iron (FeCl3), during the initial development of B. glabrata. For this, bioassays 

were conducted on both embryos and freshly hatched snails. Both compounds were tested 

at concentrations: 1; 2.5; 6.25; 15.62; 39.02 and 97.66 mg L-1, together with the negative 

control maintained only in reconstituted water. Fe2O3 NPs presented a rounded and 

crystalline form, with hydrodynamic diameter (dh) of 21.4 ± 0.39 and zeta potential (ζ) 

of -19.5 ± 6.5, in reconstituted water. The results indicate that after 144 h the Fe2O3 NPs 

did not present embryotoxicity at the concentrations tested, when compared with the 

control group, where as FeCl3 presented total embryo inhibition in the concentrations of 

39.02 and 97.66 mg L-1. In newly hatched snails, after 96 h in FeCl3, there was an increase 

in the mortality rate from the concentration of 15.65 mg L-1, and in the concentrations 

39.02 and 97.66 mg L-1, 100 % mortality was verified, while for the Fe2O3 NPs only at 

concentration of 97.66 mg L-1 there was mortality in 40 % of the snails, both when 

compared with the control group. In this way it was proved that iron presents different 

characteristics when at nanoscale, as well as a different mechanism of action and toxicity. 

The Fe2O3 NPs functionalized with citrate presented a low molluscicidal potential for the 

early stages of B. glabrata development. 

Key words: schistosomiasis, Schistosoma, snail, molluscicide, iron oxide nanoparticle, 

embryotoxicity. 
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CAPÍTULO I  

1. INTRODUÇÃO / REVISÃO DE LITERATURA  
 

1.1 Epidemiologia da esquistossomose 

Em termos de saúde pública, depois da malária, a esquistossomose se encontra no 

segundo lugar entre as doenças debilitantes, vindas de áreas de pobreza, na América, 

África e Ásia (Jenkins-Holick & Kaul 2013). Estima-se que existem pelo menos 240 

milhões de pessoas infectadas em todo o mundo e aproximadamente 700 milhões de 

pessoas vivendo em áreas de alto risco de infecção e transmissão desta doença, devido à 

falta de acesso à água potável, contato com a água contaminada através do lazer, 

agricultura ou trabalho e carência de saneamento básico (WHO 2016). 

A esquistossomose é uma infecção parasitária transmissível causada por 

helmintos trematódeos do gênero Schistosoma (Colley et al. 2014). Na atualidade, seis 

espécies existentes de Schistosoma são causadoras de doença no homem (S. mansoni, S. 

hematobium, S. japonicum, S. intercalatum, S. mekongi e S. malayensis), (WHO 2011; 

Ministério da Saúde 2014). 

Casos dessa parasitose já foram registrados em mais de 76 países do mundo. Trata-

se de uma pandemia sendo encontrada na África, Ásia, América do Sul, Caribe e Oriente 

Médio. Dentre as principais áreas endêmicas destacam-se os países da Arábia Saudita, 

Iêmen, Iraque, Iran e Israel (Oriente Médio). Angola, Camarões, Egito, Líbia, 

Moçambique e Nigéria (África). Porto Rico e República Dominicana (Antilhas). Brasil e 

Venezuela (América do Sul) (Figura 1) (WHO 2011; Vitorino et al. 2012; CDC 2013). 
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Figura 1 - Distribuição global das esquistossomoses de acordo com os níveis de prevalência de cada país. 

(FONTE: WHO 2011). 

 

No continente americano só é encontrado o S. mansoni responsável pela 

transmissão da esquistossomose mansônica. Esta parasitose é endêmica em 74 países, 

tendo grande importância na América do Sul, América Latina, África e Ásia (WHO 

2018). Nas Américas a esquistossomose é encontrada na Venezuela, Suriname, Ilhas do 

Caribe e Brasil (Ministério da Saúde 2014).  

No Brasil a expansão desta doença ocorreu através de embarcações oriundas da 

África, vindos juntamente com a mão-de-obra escrava na época das colonizações 

(Andrade et al. 2010; Vitorino et al. 2012). Por este motivo o estabelecimento da 

esquistossomose mansônica começou na região Nordeste e foi disseminando para o 

interior do país, que também apresentava condições ecológicas apropriadas ao 

desenvolvimento do ciclo reprodutivo do parasito, conforme o mesmo ia sendo 

desbravado e colonizado (Ministério da Saúde 2014). 

A transmissão da doença é endêmica em vasta extensão do território nacional, 

ocorrendo em 19 estados e no Distrito Federal (Amaral et al. 2006). Tem sido estimado 

entre cinco e seis milhões de pessoas infectadas no Brasil sendo considerado um grave 

problema de saúde pública, pois alcança uma grande quantidade de pessoas, 
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desencadeando números consideráveis de formas graves e óbitos. Entre 2000 e 2012, no 

Brasil, aconteceram, em média, 560 mortes por ano em decorrência dessa parasitose 

(Ministério da Saúde 2014). As maiores áreas endêmicas estão situadas nos estados de 

Minas Gerais e Bahia e os municípios com altas taxas de prevalência encontram-se na 

região costeira do Nordeste, no sertão da Bahia e em Minas Gerais, no Sudeste (Figura 2) 

(Ministério da Saúde 2014). 

 

 

Figura 2 - Distribuição da esquistossomose mansônica no Brasil, de acordo com a faixa de positividade, 

por município (FONTE: Ministério da Saúde 2014). 

 

Enquanto a maioria das parasitoses apresentam um declínio no número de casos, 

em consequência da melhoria dos métodos de controle gerados a partir do 

desenvolvimento econômico aplicado a estas doenças, a incidência, disseminação e 

prevalência da esquistossomose mansônica continua expandindo geograficamente, 

devido às condições climáticas favoráveis, presença de hospedeiros intermediários e 

definitivos, ausência de educação sanitária, escasso saneamento básico e disponibilidade 

de criadouros que permitam o desenvolvimento do ciclo parasitário (WHO, 2016).  
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Dentre todos estes fatores previamente citados, este último, sem dúvida tem um 

papel fundamental, devido à extensão das zonas agrícolas e das áreas irrigadas em todo 

território nacional. A água, quando contaminada com as fases livres do Schistosoma, 

representa uma possibilidade de fonte de transmissão para o hospedeiro intermediário e 

consequentemente para o homem, hospedeiro definitivo (Almeida 2010; WHO, 2016). 

Os movimentos migratórios, ligados a vários tipos de atividades humanas, atuam 

de maneira decisiva na epidemiologia das doenças (Lacaz et al. 1972). Além das áreas 

endêmicas apresentadas, são registrados também focos isolados de pessoas infectadas em 

áreas não endêmicas. O que pode ser explicado devido ao deslocamento das populações 

de áreas endêmicas, portadores da parasitose, para quase todos os estados brasileiros, 

podendo estes serem vistos como ponto de partida para a formação de novos focos ou 

para a transmissão ocasional da doença (Ministério da Saúde 2014). 

 

1.2 Patologia 

Para que a doença seja transmitida, é necessária a presença do homem, o 

hospedeiro definitivo, que excreta através das fezes os ovos do parasito e a presença dos 

hospedeiros intermediários: caramujos aquáticos do gênero Biomphalaria. Estes liberam, 

nas coleções hídricas utilizadas por seres humanos, larvas infectantes do S. mansoni, 

denominadas de cercaria. Para o desenvolvimento do ciclo do parasito, é indispensável à 

presença do hospedeiro intermediário (Ministério da Saúde 2007). 

Na maioria das vezes, a infecção humana por S. mansoni costuma ser 

assintomática ou oligossintomática. A gravidade da doença leva em consideração a idade, 

imunocompetência, linhagem do parasito, carga infectante, duração da infecção, 

frequência de re-infecções e vitalidade das cercárias. Quando esta infecção é sintomática, 

apresenta uma fase aguda e outra crônica (Rey 2013). 

A fase aguada é percebida por uma dermatite cercariana, caracterizada por coceira 

e vermelhidão no local por onde houve a penetração das cercárias. Neste caso podem 

apresentar sintomas como febre, calafrios, dor de cabeça, tosse, dores musculares e 

abdominais, cansaço, perda de apetite, enjôos e vômitos (Ministério da Saúde 2014). 

A fase crônica tem como característica a circulação sistêmica do verme passando 

pelo coração, pulmão e alojando-se no sistema porta-hepático. Durante este processo 



 

 

23 

 

 

pode causar hipertensão portal e pulmonar. Esta fase pode se manifestar de três formas 

distintas: intestinal, hepato-intestinal e hepato-esplênica (Ministério da Saúde 2014).  

Nas duas primeiras os sintomas observados são perda de apetite, cansaço, diarréia 

e dores abdmominais. Além disso, na forma hepato-intestinal é ainda mais notável a 

hepatoesplenomegalia, bastante dolorosa à palpação. Por último, a forma hepato-

esplênica que recebe esse nome devido ao aparecimento de lesões tanto no fígado e baço 

que são encontrados com um volume muito maior do que o normal. As lesões no fígado 

levam ao aparecimento de varizes no esôfago provocando sintomas como vômito e 

presença de sangue nas fezes. Outra característica importante desta fase é a presença de 

líquido no abdomêm (ascite) (Ministério da Saúde 2007, 2014). 

Além dos sintomas expostos acima, os ovos juntamente com vermes adultos 

podem ser arrastados para o pulmão e medula espinhal promovendo lesões como fibroses 

pulmonares e granulomas no tecido nervoso central levando a paraplegia, 

respectivamente (Bezerra et al. 1996).  

 

1.3 Schistosoma mansoni 

Em 1852, o médico alemão, Theodor Bilharz, identificou o trematódeo causador 

desta doença, trata-se de um verme do gênero Schistosoma (Sucen 2001). O ciclo do S. 

mansoni é heteróxeno, pois envolve estágios em hospedeiros invertebrados, caramujos do 

gênero Biomphalaria, e em hospedeiros vertebrados, sendo o homem o principal. No 

homem, os parasitos adultos (machos e fêmeas) vivem acasalados dentro das veias 

mesentéricas, podendo alcançar até 12 mm de comprimento e 0,44 mm de diâmetro (Rey 

2013). 

O parasito, na luz dos vasos sanguíneos do homem, desenvolve sua fase adulta, 

tendo preferência por vênulas do plexo hemorroidário superior e os ramos mais finos das 

veias mesentéricas onde depositará seus ovos (Souza 2015). Em seguida, atravessam a 

mucosa intestinal e o indivíduo, portador de esquistossomose mansônica, ao defecar em 

ambientes com coleção de água doce, libera em suas fezes ovos de S. mansoni. Esses 

ovos, ao entrarem em contato com a água e sob condições adequadas de luminosidade, 

oxigenação e temperatura, eclodem liberando os miracídios, fase livre nadante do parasito 

(Siqueira et al. 2017). Estes, por quimiotaxia, encontram caramujos do gênero 
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Biomphalaria e penetram pelos tecidos moles. No interior do caramujo, os miracídios são 

transformados em um novo tipo larvário, o esporocisto que gera esporocistos-filhos por 

poliembrionia e, logo em seguida, em cercárias. Através de estímulos de luz e calor, as 

cercárias (fase infectante para ao homem) saem dos caramujos e procuram um hospedeiro 

vertebrado, onde vão penetrar através da pele. Dentro do hospedeiro vertebrado, as 

cercárias perdem a cauda bifurcada e originam os esquistossômulos que vão para o 

coração e pulmão, migrando até o fígado. No sistema porta intra-hepático os 

esquistossômulos sofrem maturação até alcançarem a fase adulta. Quando adultos, ocorre 

o acasalamento entre machos e fêmeas e a migração para as vênulas da parede intestinal. 

Cada fêmea põe cerca de 300 ovos por dia. Uma porcentagem fica retida nos tecidos do 

fígado e paredes do intestino e cerca de 22% dos ovos ganham o meio externo, sendo 

eliminados com as fezes (Figura 3) (Rey 2013; Pila et al. 2017). 

 

 

Figura 3 – Ciclo de vida, heteróxeno, do Schistosoma mansoni. Os ovos são depositados pelos vermes 

adultos que vivem nas vênulas do hospedeiro humano, uma parte deles são eliminados pelas fezes. Em 

contato com a água doce, os miracídios presentes nos ovos, eclodem e infectam os caramujos do gênero 

Biomphalaria. Dentro do caramujo, os miracídios diferenciam-se em esporocistos primários e 

posteriormente em esporocistos secundários, os quais por fim darão origem as cercarias, que são a forma 

infectante ao homem, as quais perdem suas caudas durante a penetração, formando os esquistossômulos. 

Estes migram através da circulação sanguínea para as veias portais do fígado, onde se diferenciam e 

amadurecem dando origem aos parasitos adultos. Os parasitos machos e fêmeas adultos acasalam-se para 

completar o ciclo de vida. (FONTE: Pila et al. 2017) (Adaptado). 

1.4 Hospedeiro intermediário da esquistossomose mansônica 

Os caramujos, hospedeiros intermediários do parasito, fazem parte do filo 

Mollusca, classe Gastropoda, subclasse Basommatophora, ordem Pulmonata, família 
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Planorbidae e gênero Biomphalaria (Rey 2013). Atualmente, existem dez espécies e uma 

subespécie do gênero Biomphalaria registradas sendo elas: B. glabrata, B. tenagophila, 

B. straminea, B. peregrina, B. schrammi, B. kuhniana, B. intermedia, B. amazonica, B. 

oligoza, B. occidentalis e B. tenagophila guaibensis. Das espécies citadas, apenas B. 

glabrata, B. straminea e B. tenagophila são suscetíveis à infecção natural por S. mansoni 

(Carvalho et al. 2008). 

Entre as três espécies hospedeiras intermediárias de S. mansoni encontradas no 

território brasileiro (naturalmente infectadas) (Figura 4), B. glabrata destaca-se como de 

grande importância por causa de sua ampla distribuição geográfica, elevados índices de 

infecção e eficácia na transmissão da doença. Além disso, existe uma associação entre 

sua distribuição e a ocorrência de doenças (Carvalho et al. 2008; Guimarães et al. 2009). 

 

 

Figura 4 – Distribuição geográfica do Biomphalaria glabrata no Brasil (FONTE: Brasil et al. 2014). 

 

Criadouros potenciais para a Biomphalaria são aqueles com água doce estagnada 

ou pouco corrente, às vezes efêmeros, como lagos, lagoas, poços, cisternas, rios, 

plantações e pastos alagados que podem ressecar periodicamente (Almeida 2010). 

Segundo Bezerra (2005), seu habitat preferencial é de rica microflora, forte luminosidade 

e temperaturas variando entre 20 e 26 ºC. Além da luminosidade e temperatura, é de 

grande influência para o caramujo a presença de matéria orgânica, pH neutro tendendo 
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ao alcalino (pH 6 a 8), baixa velocidade das águas (30 cm/s) com pouca turbidez, com 

leito raso, rochoso ou lodoso, vegetação enraizada mais próximas das margens. 

Os caramujos apresentam biologia adaptada para viver em regiões que podem 

passar por períodos de seca ou estiagens, além disso, possuem capacidade de ocuparem 

novos nichos ecológicos através da dispersão que pode ser feita por inundações, pelo 

comércio de plantas e peixes (Guimarães et al. 2009). Utilizam o carbonato de cálcio 

dissolvido na água para o desenvolvimento de suas conchas e manutenção metabólica. 

Devido a sua respiração pulmonar, o baixo teor de oxigênio na água não é um fator 

limitante para a sua sobrevivência (Silva et al. 2006). Sua alimentação é feita com folhas 

e outros órgãos de plantas aquáticas, além de lodo, algas, bactérias, excrementos de outros 

animais, etc. O entendimento sobre as espécies de Biomphalaria serve como um 

mecanismo para o planejamento das intervenções de controle da esquistossomose 

(Stensgaard et al. 2013). 

 

1.5 Biomphalaria glabrata 

1.5.1 Sistemática e característica morfoanatômica 

 

O termo Biomphalaria [bis (latim) = duas vezes; omphalos (grego) = umbigo] 

refere-se aos dois lados da concha serem fundos, como um duplo umbigo, glabrata 

[glabrata (latim) = liso] refere-se ao fato da superfície da concha ser lisa, naturalmente 

castanha, mas podendo mudar de acordo com a constituição química da água. É o maior 

molusco da família Planorbidae, com a concha de exemplares adultos entre 20 mm a 40 

mm de diâmetro, até 11 mm de largura e cerca de 6 a 7 giros. Apresenta as paredes laterais 

do giro arredondadas com tendência para a direita. Seus principais caracteres diagnósticos 

são a presença da crista renal pigmentada em indivíduos adultos e uma linha pigmentada 

em indivíduos jovens (Figura 5) (Geraldino 2004; Bezerra 2005; Ministério da Saúde 

2007; Paraense 2008). 
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Figura 5 – Biomphalaria glabrata, hospedeiro intermediário de Schistosoma mansoni. (ch) - concha; (gi) 

– giro interno ou apical; (pe) – pé; (te) – tentáculo – (mu) mufla  (FONTE: Laboratório de Estudos da 

Relação Parasito Hospedeiro – LAERPH/IPTSP/UFG). 

 

O corpo do molusco é formado pela concha e por partes moles como massa 

cefalopediosa e a massa visceral. Na parte superior da massa cefalopediosa existem dois 

tentáculos longos e filiformes com os olhos situados junto à base, apresentando função 

tátil. Entre os tentáculos e a boca encontra-se a mufla, com dois palpos labiais em forma 

de “T” quando vista pela frente, sendo contornada pela mandíbula. Enquanto na parte 

inferior são detectados os pés oblongos responsáveis pela locomoção, com o auxílio das 

glândulas podais que secretam muco sobre o qual o caramujo move-se e prende-se ao 

substrato. É sobre essa estrutura que ocorre o dobramento do manto, responsável pela 

produção da concha. (Ministério da Saúde 2007; Rey, 2013). 

A massa visceral se encontra no interior da concha sendo que entre ela e o manto 

existe a cavidade palial, dividida em câmara pulmonar, câmara de entrada de água e 

câmara de saída de água. A pneumóstoma é a estrutura que permite a entrada de ar para 

a cavidade palial. Este molusco possui uma vida anfíbia, haja vista que sua respiração 

atmosférica ocorre através do pulmão e a aquática é realizada pelo tegumento e 

pseudobrânquias. Na cavidade palial a entrada de água fornece o oxigênio para a 

hematose e, a saída de água retira as excretas liberadas pelo meato do ureter (Jurberg et 

al. 1997). 



 

 

28 

 

 

O órgão responsável pela excreção é o rim, que apresenta uma prega saliente 

denominada crista renal. As substâncias excretadas pelo rim são levadas ao tubo renal, 

ureter e meato do ureter. Seu sistema circulatório é simples, composto por um coração 

com uma aurícula e um ventrículo envoltos pelo pericárdio. Os hemócitos, células de 

defesa, são encontrados circulantes na hemolinfa. Sua coloração é vermelha devido à 

presença de hemoglobina, apresentando, portanto, semelhança com o sangue de 

mamíferos. (Araújo 2007; Cantinha 2012; Rey 2013).  

O sistema digestivo é completo, desembocando no lado esquerdo da cabeça. A 

glândula digestiva absorve e armazena nutrientes. A boca é formada por mandíbula e saco 

bucal que comportam a rádula, composta por várias fileiras de dentes, cuja função é de 

raspar os alimentos (Ministério da Saúde 2007; Paraense 2008; Rey 2013). O sistema 

nervoso é ganglionar, formada por 11 gânglios e conexões dispostas em torno do esôfago, 

atrás do saco bucal. Os gânglios são ordenados em cinco pares (bucais, pleurais, cerebrais, 

parietais e pedais) e um isolado (visceral). Além dos tentáculos e olhos como órgãos de 

sentido, há também o osfrádio, responsável pelo olfato, estatocistos como órgãos de 

orientação e equilíbrio, e rinóforos que são quimiorreceptores (Souza & Lima 1997; Rey 

2013). 

O sistema genital é composto principalmente pelo ovoteste, órgão hermafrodita 

produtor de gametas masculinos e femininos (Figura 6) (Brasil 2007). Desta estrutura os 

gametas são conduzidos pelo ovispermiduto passando pelas vesículas seminais onde 

ocorre a maturação de espermatozóides e posteriormente para a glândula do álbumem que 

tem a função de envolver os ovos produzidos. A partir desta glândula, o ovispermiduto 

se bifurca, diferenciando-se em partes masculina e feminina (Ministério da Saúde 2007; 

Paraense 2008). 

Na parte masculina, o espermiduto consiste em um vaso eferente com uma 

próstata que, partindo do testículo, desemboca em um pênis tentacular localizado atrás do 

tentáculo encefálico esquerdo. O útero é encontrando na porção terminal da glândula 

nidamental, e posteriormente desemboca na vagina disposta próximo ao pênis (Paraense 

2008). 



 

 

29 

 

 

 

Figura 6 – Sistema reprodutor dissecado de Biomphalaria glabrata: ovoteste (ot), canal coletor do ovoteste 

(cc), vesícula seminal (vs); estruturas masculinas: espermiduto (ed), próstata (pr), canal deferente (cd) e 

pênis (pp); estruturas femininas: oviduto (ov), bolsa do oviduto (bo), glândula do albúmen  (gn), 

espermateca (es), útero (ut), bolsa vaginal (bv) e vagina (va). (FONTE: Brasil 2007). 

 

Na parte feminina, os ovos são banhados por substância similar a um colóide, rica 

em galactogênio, proteínas, glicogênio e lipídios liberados pela glândula do álbumem 

(Ribeiro-Paes et al. 1994; Rosa 2008; Baron et al. 2013). Os ovos ficam agrupados, 

envoltos por uma membrana externa protetora, formando a massa ovígera (Figura 7) 

(Brasil 2007). Posteriormente, a massa ovígera é encaminhada pela bolsa do oviduto para 

a glândula nidamental. Após a fertilização, as massas ovígeras são postas translúcidas e 

friáveis e, em pouco tempo tornam-se consistentes e amareladas (Kawano et al. 2004). A 

postura dos ovos ocorre, normalmente, a noite em quaisquer superfícies submersas como 

plantas, pedras, madeiras, pedaço de isopor, conchas de outros moluscos e recipientes de 

plástico e vidro (Neves et al. 2005). 
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Figura 7 – Massa ovígera de Biomphalaria glabrata com aproximadamente 12 horas após oviposição.  

Embrião em fase de blástula.Enfatizando membrana externa (me), ovo (ov), embriões (em), substância 

coloidal (sc) e perivitelínica (sp). Escala = 500 µm. (Fonte: Laboratório de Estudos da Relação Parasito 

Hospedeiro – LAERPH/IPTSP/UFG). 

 

Apesar de serem hermafroditas, podendo se reproduzir por autofecundação, os 

caramujos Biomphalaria tem preferência pela reprodução cruzada, resultando em maior 

número de descendentes e variabilidade genética (Bezerra 2005; Rey 2013). 

 

1.5.2 Desenvolvimento embrionário 

Segundo Carvalho (2008), o desenvolvimento embrionário do B. glabrata se dá a 

partir de sucessivas clivagens espirais, trata-se de uma clivagem holoblástica (total) e seu 

oócito é do tipo isolécito. O tipo de clivagem está diretamente ligado à distribuição dos 

vitelos no ovo. 

Existem três principais características que distinguem uma clivagem radial da 

clivagem espiral. Primeiro, os planos de clivagem não são paralelos ou perpendiculares 

ao eixo animal-vegetal do ovo. Em vez disso, a clivagem está em ângulos oblíquos, 

formando um arranjo "espiral" de blastômeros de filha. Em segundo lugar, as células 

assumem a orientação de embalagem mais termodinamicamente estável (as células 

possuem maior contanto entre elas), semelhante a formação adjacente de bolhas de sabão. 
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Por último, os embriões de clivagem espiral geralmente sofrem menos divisões antes de 

começar a sua fase de gastrulação (Carvalho 2008; Gilbert 2000). 

A orientação do plano de clivagem para a esquerda ou para a direita é determinado 

pelo genótipo do ovário em que o ovócito se desenvolve. Sua orientação é controlada por 

fatores citoplasmáticos dentro do oócito. A direção do enrolamento do caracol é 

controlada por um único par de genes (Sturtevant 1923, Boycott et al. 1930; Gilbert 2000). 

Geralmente, a direção do enrolamento é a mesma para todos os membros de uma 

determinada espécie. Ocasionalmente, porém, são encontrados mutantes. A orientação 

das células durante o desenvolvimento embrionário pode ser percebida após a segunda 

clivagem. Segundo Bezerra (2005), a espécie B. glabrata apresenta as paredes laterais do 

giro arredondadas com tendência para a direita. A figura 8 exemplifica os dois padrões 

de enrolamento por meio de um modelo de molusco representante da classe Gastropoda 

(Morgan et al. 1927). O padrão apresentado em (B) é o mesmo para o B. glabrata. 

 

 

Figura 8 – Orientação do plano de clivagem de molusculos. Olhando do polo animal. A origem do 

enrolamento pode ser sinistral ou dextral. Os moluscos de enrolamento esquerdo (A) e de enrolamento 

direito (B) desenvolvem-se como imagens espelhadas um do outro. (FONTE: Morgan et al. 1927). 

 

Em estudos feitos por Camey e Verdonk (1970), Kawano et al. (2004) e Carvalho 

et al. (2008), os eventos no desenvolvimento embrionário de B. glabrata ocorrem como 

descritos abaixo. 
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Após o caramujo desovar no meio externo, o ovócito I encontra-se na fase de 

metáfase da primeira meiose, que se transformará em ovócito II, onde se tem a formação 

do primeiro corpúsculo polar. Nesse estágio, a desova apresenta a cápsula externa 

maleável e a substância albuminosa opaca. Entre 15 e 30 minutos após a oviposição, 

ocorre a formação do primeiro corpúsculo polar, seguido de uma segunda divisão 

meiótica formando o segundo corpúsculo polar (a ovótide) após 50 a 80 minutos, 

aproximadamente. 

Na região em que os corpúsculos polares estão presentes, se encontra o pólo 

animal e a região oposta, a vegetativa. Logo após observam-se movimentos ameboides 

no ovo e, os pronúcleos feminino e masculino se unem para formar o genoma do embrião, 

que sessenta minutos após a emissão do segundo corpúsculo polar, dará início a mitose. 

A figura 9 descreve a clivagem de embriões de molusco. As primeiras duas 

clivagens são quase meridionais, produzindo quatro macrómeros grandes (rotulados 

como A, B, C e D) (De Craig & Morrill 1986). Especificamente, para o B. glabrata, mas 

também sendo observado em muitas outras espécies, os blastômeros formados possuem 

tamanhos distintos, sendo “D” o maior. Esta característica permite que ele seja 

identificado individualmente. Em cada clivagem sucessiva, cada macrômero apaga um 

pequeno micrômero no seu pólo animal. Cada quarteto sucessivo de micrômeros é 

deslocado para a direita de seu macrômero irmão, criando o padrão espiral característico. 

Ao olhar por baixo do polo animal do embrião, as extremidades superiores dos fuzos 

mitóticos parecem alternar no sentido horário e anti-horário. Isso faz com que micrômeros 

alternados se formem obliquamente à direita do macrômero.  
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Figura 9 – A clivagem espiral do molusco Ilyanassa. O blastomero D é maior que os outros, permitindo a 

identificação de cada célula. A divisão é dextral. (A) estágio de 8 células. PB é um corpo polar. (B) 

Clivagem do quarto micrômero (embrião de 12 células). Os macrômeros já se dividiram em grandes e 

pequenas células orientadas em espiral; 1a-d ainda não foram divididas. (C) embrião de 32 células. 

(FONTE: De Craig & Morrill 1986). 

 

Na terceira clivagem é originado o primeiro quarteto de micrômeros, onde cada 

um dos macrômeros A, B, C e D dão origem a duas células filhas, formando os 

macrômeros 1A, 1B, 1C e 1D e os micrômeros 1a, 1b, 1c e 1d. Na quarta clivagem, o 

macromero 1A divide-se para formar macromero 2A e micromero 2a; e o micromero 1a 

divide-se para formar mais dois micromeros, 1a1 e 1a2. Uma maior clivagem produz 

blastômeros 3A e 3a a partir de macromero 2A e o micromero 1a2 divide-se para produzir 

células 1a21 e 1a22. As células B, C e D se comportam de maneira semelhante. 

O maior tamanho do blastômero D se dá devido a este receber material do lóbulo 

polar o qual contém os determinantes gênicos adequados para o ritmo e orientação de 

clivagem deste blastômero. É importante ressaltar que estes determinantes são essências 

na especificação do eixo dorsal-ventral do embrião. O micrômero 4d é responsável por 

formar em sua próxima clivagem os mesentoblastos que darão origem aos órgãos 

mesodérmicos (coração) e endotérmicos (intestino). Já o micrômero 3d é responsável 

pelas interações indutivas, conduzindo a formação da glândula e do olho (Clement 1986). 

Wilson (1904), mostrou que a remoção do lóbulo polar desta forma alterando o 

funcionamento normal do blastômero D, ou sua própria remoção, irá, portanto, impactar 

na formação de uma fase larval com ausência dos órgãos mesotermais (músculos, boca, 

glândula, pé, olho, coração, intestino, etc.) 

Entre a 10ª e 23ª hora da primeira clivagem, é alcançando o estádio de blástula. 

Nesse estádio é observado somente mitoses e não ocorre aumento do volume celular 
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(Figura 10A). O próximo estádio, de gástrula, ocorre entre a 24ª e 39ª horas após a 

primeira clivagem. O primeiro sinal de gastrulação é o achatamento do embrião em uma 

direção animal-vegetativa e ocorre o início de movimentação celular (Figura 10B). 

Entre 40 e 80 horas após a primeira clivagem, ocorrre o estádio de trocófora, onde 

ocorre a organogênese. O prototroco é composto por uma dupla fileira celular encontrada 

na região anterior à boca, e é formado por um cinturão de cílios que possibilita a principal 

característica desse estádio: a movimentação do embrião (Figura 10C). 

No estádio de véliger ocorre a formação dos olhos, aumento do tamanho dos 

tentáculos, um maior desenvolvimento da concha e do pé e é quando se inicia o 

enrolamento da concha cobrindo todo o corpo. Esse estádio ocorre entre 80 e 120 horas 

após a primeira clivagem (Figura 10D). 

Após 120 horas da primeira clivagem, ocorre o hipoestádio onde se tem a 

formação completa do embrião e é iniciada a eclosão (Figura 10E). A eclosão é 

considerada um período crucial na embriogênese e comumente ocorre após 144 horas da 

oviposição da massa ovígera (Rapado et al. 2013). 

 

 

 

Figura 10 – Fases do desenvolvimento embrionário de Biomphalaria glabrata. A- blástula, B- gástrula, C- 

trocófora, D- véliger e E- hipoestádio. Escala = 300 µm (FONTE: Rapado et al. 2013). 
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1.5.3 Mecanismo de defesa ao ambiente desfavorável 

Para persistir no meio ambiente, o B. glabrata precisa administrar diversas 

condições de estresse como variações de temperatura, nível de água, xenobióticos, 

poluentes e diversos patógenos, incluindo o S. mansoni (Adema et al. 2017).  

A presença de moluscicidas nos potenciais criadouros deste hospedeiro 

intermediário desencadeia importantes alterações comportamentais nestes indivíduos 

além de uma série de mecanismos de defesa. Dentre eles podem-se citar à retração do 

caramujo na concha, sua saída da água, secreção de muco para fechar a abertura da concha 

e formação de lamelas. Outros mecanismos de adaptação e defesa dos caramujos é a 

diapausa, anidobriose e o enterramento no barro. Estes mecanismos citados são exemplos 

de estivação ou dormência, consiste em drástica redução do gasto energético da espécie 

alcançada pela redução do seu metabolismo. Com o retorno das condições ambientais 

favoráveis estes voltam a apresentar vitalidade, retomando normalmente suas atividades 

metabólicas (Brand et al. 1957; Pimentel & White, 1959; Barbosa 1989; Dannemann & 

Pieri 1989; Ohlweiler & Kawano 2002). 

Durante a anidrobiose e a diapausa os caramujos saem da água, retraem-se na 

concha e entram em dormência, conferindo a estes, resistência à dessecação, podendo 

durar por tempo indeterminado. No caso da diapausa é percebido a formação de lamelas 

antes de entrarem em estágio de dormência (Dannemann & Pieri 1989).  

Por último, o enterramento no barro é o mecanismo mais eficaz para a 

sobrevivência de caramujos, visto que, permanecem em dormência e as partículas de terra 

presentes no barro selam a entrada da concha, evitando a perda de água. Isto garante um 

retorno rápido e é mais vantajoso do que sair da água (Pieri et al. 1980; Ferreira et al. 

2003). Esses mecanismos têm um impacto importante para a epidemiologia da 

esquistossomose mansônica, visto que, caramujos infectados e não infectados com S. 

mansoni podem se esquivar de moluscicidas saindo da água ou enterrando-se no barro e, 

em seguida, entram em dormência (Pieri & Jurberg 1981). Consequentemente, os 

infectados continuarão liberando cercárias quando o ambiente voltar a ser favorável (Pieri 

et al. 1980; Dannemann & Pieri 1989; Teles & Marques 1989; Coelho 1995; Bezerra et 

al. 1999). 
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1.6 Estratégias para o controle da esquistossomose mansônica 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) vem indicando diversas estratégias para 

o controle da esquistossomose desde a década de 50. Essas estratégias foram alteradas 

com o passar dos anos, pois se trata de uma doença com uma transmissão de difícil 

controle (WHO 1953; 1961; 1965; 1967; 1973; 1980; 1985; 1993; 2002). 

Na década de 50, duas medidas prioritárias foram adotadas para o controle da 

esquistossomose: a descoberta de drogas quimioterápicas seguras e com boa eficácia e a 

descoberta de moluscicidas com atividade restrita as espécies-alvo em concentrações 

baixas, baixo custo, fácil manuseio e com mínimo impacto ambiental. Na década de 60, 

não foi relatado nenhum fármaco ou alguma outra medida de controle promissora, tendo 

o combate ao hospedeiro intermediário como a forma mais eficaz no controle da doença 

(WHO 1953; 1961; 1965; 1967). 

Em 1970, foi constatado pela OMS que a associação do tratamento dos doentes 

ao controle dos caramujos gerava boas perspectivas sobre a intensidade, prevalência e 

incidência da transmissão da doença comparado somente ao uso de moluscicidas. Nesta 

mesma década foi recomendado o desenvolvimento de novos moluscicidas com o 

aperfeiçoamento das técnicas de aplicação visando um menor custo e melhor efeito 

(WHO 1973). 

Com o desenvolvimento de novas drogas eficazes e seguras como o praziquantel, 

na década de 80, ocorreram mudanças no combate à esquistossomose: o uso de 

moluscicidas passou a atuar como medida auxiliar e o homem se tornou o principal foco 

no controle da transmissão da doença (WHO 1980; 1985). 

No ano de 1985 o objetivo dos programas de controle foi à diminuição da 

morbidade e a partir de 2000 o controle da doença passou a ser feito com o tratamento 

dos grupos de alto risco, sem o diagnóstico prévio (Figura 11) (WHO 1985; 1993; 2002; 

Barbosa et al. 2008; Carvalho et al. 2008). O uso excessivo do Praziquantel e 

Oxamniquine, principais fármacos da atualidade para o tratamento da esquistossomose 

mansônica, em áreas endêmicas sem o acompanhamento adequado por parte dos 

profissionais de saúde acabaram por selecionar linhagens de S. mansoni resistentes aos 

fármacos. Além disto, o fato destes medicamentos serem inativos nas formas larvárias 
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(esquistossômulos), não interrompendo totalmente o ciclo infeccioso, acabou por agravar 

ainda mais a situação da resistência. 

 

 

Figura 11 - Evolução dos objetivos e estratégias de controle da esquistossomose mansônica recomendados 

pelos Comitês de Especialistas da OMS. Os sombreados de cor laranja e de cor azul indicam, 

respectivamente, alta e baixa prioridade (FONTE: Barbosa et al. 2008)  

 

Segundo Fenwick e Savioli (2011), com o objetivo de minorar este problema 

algumas medidas profiláticas específicas devem ser adotadas de maneira associativa. 

Dentre elas estão: o tratamento de pessoas infectadas, o saneamento básico, a educação 

sanitária, e o controle de caramujos (Ferreira & Silva 2007). 

A aplicação de moluscicidas com objetivo de interromper o ciclo infeccioso do S. 

mansoni, já mencionado acima, tem uma longa trajetória, onde inicialmente foi 

empregado derivados de cálcio e do cobre. Posteriormente, diversos produtos químicos 

foram testados sendo que o pentaclorofenol e seus sais pentaclorofenato de sódio e de 

cobre apresentaram alta letalidade em caramujos, agindo sobre seus processos 

enzimáticos vitais, no entanto, a toxicidade a diversos outros organismos impediu sua 

utilização em maior escala (Oliveira-Filho 2003; Catanhede et al. 2010). 
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Atualmente, a niclosamida comercializada como Bayluscide® é o único método 

de controle químico empregado no controle da esquistossomose que recebe a 

recomendação da OMS para o seu uso em larga escala. Em sua dosagem correta de 

aplicação são praticamente inertes ao homem e apresentam boa eficiência para matar 

moluscos e suas desovas, porém, se decompõe rapidamente sob ação da luz solar e são 

tóxicos para diversas espécies de peixes e plantas aquáticas e terrestres (Coura-Filho et 

al. 1992; Souza & Lima 1997; Catanhede et al. 2010). Por possuírem alto custo, o uso 

destes produtos por períodos prolongados em países em desenvolvimento pode se tornar 

inviável (Hartmann et al. 2011). A aplicação contínua de niclosamida não diminui 

permanentemente a população de planorbídeos, não prevenindo a recolonização dos 

moluscos sobreviventes, além de não interromper a transmissão da parasitose (Coura-

Filho et al. 1992). Outro fator que deve ser considerado ao empregar moluscicidas é a 

seleção de moluscos resistentes aos produtos químicos aplicados (Mendes et al. 1984; 

Jurberg et al. 1985; Alcanfor et al. 2001; Mello-Silva et al. 2007; Catanhede et al. 2010; 

Vinaud et al. 2008; Silva-Filho et al. 2009; Hartmann et al. 2011). 

Em 2000, a Organização das Nações Unidas (ONU) adotou os oito objetivos de 

desenvolvimento do milênio e 18 metas, com intuito de erradicar a fome, a pobreza e 

outros problemas sociais que acabam por contribuir com o desenvolvimento e a 

permanência das doenças tropicais negligenciadas (DTN). Desta maneira o combate a 

esquistossomose e demais DTN passaram a ter grande importância na Agenda do Milênio 

(2000-2015), constituindo um dos oito Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) 

(United Nations 2000). 

Em 2012, a Assembléia Mundial da Saúde adotou a resolução WHA65.21 em 

Genebra, Suíça, apelando para promover um maior investimento no controle da 

esquistossomose bem como apoiar os programas de eliminação inicial em países 

endêmicos (Américas, Ásia e África) (WHO, 2012). No processo de definição da Agenda 

do Desenvolvimento pós-2015 e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a 

questão do combate e controle da esquistossomose ainda gera sérias preocupações 

globais, haja vista que o tratamento desta parasitose é limitado devido à pequena 

quantidade de agentes quimioterápicos disponíveis que exibem eficácia, segurança e 

tolerabilidade. Com a adoção dos ODM, a ONU estabeleceu como meta a sua erradicação, 

assim como de outras DTN até 2030 (United Nations 2012). 
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Nesse contexto de preocupações e busca por soluções, vários atores, incluindo 

governos, organizações internacionais e acadêmicos têm afirmado que as nanotecnologias 

emergem como alternativas para tratar e erradicar essas doenças, bem como para aliviar 

as condições que conduzem a essas afecções, uma vez que estas podem avançar sobre os 

produtos já estabelecidos e criar novos produtos  com novas características e funções que 

têm um potencial enorme em diversas aplicações (Mnyusiwalla et al. 2003; Juma; Yee-

Cheoung 2005; Solano-Umaña et al. 2015). 

 

1.7 Nanotecnologia e Nanomedicina 

No final do século XX surgiu a nanociência, que é um campo científico 

multidisciplinar que tem avançado rapidamente. Nos últimos 30 anos, o seu conceito vem 

sendo modificado e aprimorado de acordo com os avanços da ciência (ABDI, 2013). 

Trata-se da ciência que estuda, compreende e controla a matéria na escala nanométrica, 

ou seja, em dimensões entre cerca de 1 e 100 nanômetros (nm), onde fenômenos únicos 

permitem novas aplicações (Whitesides 2003; BSI 2011; Pyrrho & Schramm 2012). Estas 

aplicações recebem o nome de nanotecnologia, enquanto que o estudo de suas interações 

com sistemas biológicos bem como os efeitos adversos desses nanomateriais (NMs) nos 

organismos, recebe o nome de Nanotoxicologia (NIH, 2016). 

Nesta escala, as nanopartículas (NPs) não possuem massa significativa, não 

sofrendo, portanto, quaisquer influências gravitacionais, o que levou ao surgimento de 

novas propriedades físicas e químicas, devido aos efeitos quânticos de tamanho e 

fenômenos de superfícies, ou seja, um material com seu tamanho reduzido à escala 

nanométrica pode apresentar propriedades eletrônicas, mecânicas e térmicas diferentes 

de quando estava em seu estado microscópico (sólido estendido ou “bulk”) (Kucheryavy 

et al., 2013). Além disso, consequentemente, a sua reatividade química é alterada em 

função do aumento de sua área superficial, tendo em vista a maior quantidade de átomos 

na superfície destas NPs quando comparadas com o volume total da partícula (Invernizzi 

& Foladori 2006; Körbes & Invernizzi 2014). 

A capacidade técnica de manipular a matéria na dimensão de seus átomos e 

moléculas em associação as propriedades anteriormente citadas, está permitindo a 
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construção de novos compostos e dispositivos, cujas aplicações já estão sendo exploradas 

industrialmente girando um mercado mundial em torno US$ 1 trilhão de dólares, com a 

fabricação de novos cosméticos, medicamentos, tintas, catalisadores, revestimentos, 

tecidos, etc. Seus alcances variam desde o desenvolvimento de um simples vidro à prova 

de arranhões até sistemas precisos de carregamento e liberação de fármacos. (World 

nanotechnology market 2005; NIH, 2016). 

Dentre as várias aplicações da nanotecnologia, algumas das mais promissoras e 

com maior potencial para produzir impacto direto na vida dos seres humanos estão 

relacionadas com as ciências biomédicas, sendo que o crescente interesse nas aplicações 

médicas dessa tecnologia emergente levou ao surgimento de uma área conhecida como 

nanomedicina (Figueiras et al. 2014). 

A nanomedicina refere-se à aplicação da nanotecnologia no tratamento, 

diagnóstico, monitoramento, prevenção e controle de sistemas biológicos, tendo como 

principal objetivo melhorar a qualidade de vida das populações (Freitas 2005), 

compreendendo três principais áreas de aplicação: nanoterapia, nanodiagnóstico e 

medicina regenerativa (Allhoff 2009; Solano-Umaña et al. 2015) 

A primeira área, a nanoterapia, se direciona à atuação, transporte e liberação dos 

medicamentos exclusivamente nas células ou áreas afetadas com intuito de atingir um 

tratamento mais efetivo em menor tempo, enquanto minimiza os efeitos colaterais e 

reações adversas dos tratamentos convencionais, garantindo maior comodidade e adesão 

terapêutica por parte dos pacientes (Pimentel et al. 2007; Allhoff 2009). Já a área de 

diagnóstico compreende o desenvolvimento de análise de sistemas e imagens para 

detectar as doenças e o mau funcionamento celular, aumentando a rapidez, enquanto 

reduz custos. E, por último, a terceira área, a medicina regenerativa, auxilia na reparação 

e reposição dos tecidos e órgãos afetados usando ferramentas de nanotecnologia (Santos 

et al. 2014; Solano-Umaña et al. 2015). 

 

1.7.1 Nanomedicina no controle da esquistossomose 

O sucesso da nanomedicina se dá devido as propriedades específicas dos NMs, 

sendo elas a sua multifuncionalidade, elevada área superficial e diversidade estrutural 

físico-química. Sua multifuncionalidade permite a construção de estruturas com elevada 
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estabilidade e facilidade em integrar mais de um agente terapêutico. Em sequência sua 

alta razão superfície/volume permite o armazenamento e carreamento de grandes 

quantidades de um princípio ativo. Além disso, a sua forma altamente estável e versátil 

também interage diretamente dentro do organismo podendo ser criada para facilitar sua 

interiorização celular bem como seu acúmulo no indivíduo. Por último, a otimização 

físico-química permite o acoplamento de moléculas específicas possibilitando o 

direcionamento das NPs, reduzindo a sua citotoxidade e protegendo contra a opsonização 

e captura rediculoendotelial indesejável (Doane & Burda 2012; Lee et al. 2012; Souza 

2012; Senjen 2013). 

Dentre os principais tipos de nanoestruturas desenvolvidas podem-se citar os 

lipossomas (Carneiro et al. 2011), dendrímeros (Ward et al. 2011), nanotubos de carbono 

(Ji et al. 2012), nanopartículas poliméricas (Yang et al. 2012) e as nanopartículas 

metálicas ou inorgânicas, como a nanopartícula de óxido de ferro, de prata, ouro e zinco 

(Figura 12) (Alexis et al. 2008; Kim et al. 2010; Lamprecht 2015). 

 

Figura 12 - Os principais exemplos de nanocarreadores. a) Nanopartícula polimérica de matriz sólida; b) 

Lipossomas: vesículas formadas por uma bicamada fosfolipídica; c) Nanopartícula lipídica com fase interna 

de óleo e cercada por surfactante; d) Micela: surfactantes associados formando um núcleo lipofílico; e) 

ciclodextrina: oligossacarídeos cíclicos com cavidade lipofílica; f) Dendrímeros: moléculas ramificadas 

que geralmente apresentam a droga na sua extremidade; g) nanotubos de carbono; h) Nanopartículas 

inorgânicas como nanopartículas de ouro. (FONTE: Lamprecht 2015) (Adaptado). 

 

O praziquantel (PZQ), anti-helmíntico de amplo espectro, é a droga de escolha no 

tratamento da esquistossomose, e vem sendo usado em todo o mundo mediante 

recomendação pela OMS (2006). Devido principalmente a sua fraca solubilidade em 

água, baixa biodisponibilidade, indução de resistência a espécies de S. mansoni e o não 
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acometimento dos ovos e larvas (Wang et al. 2012), pesquisadores vem usando cada vez 

mais a nanotecnologia para melhorar a eficácia deste medicamento (Kolenyak-Santos et 

al. 2014). 

Nesse sentido, Fonseca (2012) buscou sintetizar o polímero poli (metacrilato de 

metila) com o PZQ encapsulado, e obteve resultados satisfatórios que demonstraram a 

incorporação do fármaco e a ausência de interação química com o polímero. Yang et al. 

(2009) incorporaram o praziquantel em NPs lipídicas sólidas e mostraram que a 

biodisponibilidade do noralpraziquantel em ratos aumentou significativamente 

comparado ao PZQ livre, sugerindo o uso dessas NPs como eficientes nanocarreadores. 

O PZQ lipossomal diminuiu a quantidade de larvas e ovos de esquistossoma em 

ensaios pré-clínicos (Mourão et al. 2005; Frezza et al. 2013). No estudo de Frezza et al. 

(2013) os camundongos infectados foram tratados por via oral com o PZQ lipossomal, na 

concentração de 300 mg / kg e foi obtido uma diminuição de 68,8 % de vermes, 79 % no 

número de ovos no intestino e 98,4 % no número de granulomas hepáticos comparado 

aos controles. De Souza et al. (2014) mostraram que NPs lipídicas contendo PZQ 

diminuíu a toxicidade de células HepG2 quando comparado ao PZQ livre. 

NPs poliméricas, como ácido poli (d, l-lactide-co-glycolide) ácido (PLGA) e poli 

(metilmetacrilato) (PMMA) contendo PZQ foram preparados e descritos como 

promissores nanocarreadores de fármacos. O encapsulamento do fármaco em NPs 

poliméricas, aumentou sua solubilidade em água e estabilidade química (Mainardes e 

Evangelista 2005; Fonseca et al. 2013a, b). Mainardes et al. (2006) mostraram que as NPs 

de PLGA com PZQ apresentou efeito localizado nas membranas intestinais por um 

período prolongado de tempo. Além disso, suas características físico-químicas, habilitam 

seu uso para uma aplicação sustentada do medicamento. 

Embora o PZQ seja o fármaco de primeira escolha a Oxamniquine, que é um anti-

helmíntico, é indicado como "droga complementar" tendo seu uso recomendado quando 

o tratamento com PZQ contra S. mansoni fracassa, uma vez que é eficaz apenas contra 

esta espécie (Colley et al. 2014). Frézard e Melo (1997) encapsularam Oxamniquine em 

lipossomas e obtiveram uma redução no número de parasitos em 97 % quando injetado 

por via subcutânea em modelo murino que previamente haviam sido infectados três dias 

antes com este mesmo parasito. Desta maneira, sua fórmula nanoecanpsulada apresentou 

excelente eficácia terapêutica. 
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Candidatos a vacinas em NPs foram estudados como alternativas para o controle 

da esquistossomose. Oliveira et al. (2011) caracterizou NPs de quitosana como sendo um 

importante sistema de liberação de vacina, haja vista que apresenta tamanho e potencial 

adequados para uso como vacina oral, além disso apresenta boa estabilidade quando 

submetidos aos meios que simulam o fluído gástrico. Fuaad et al. (2014, 2015) 

desenvolveram um candidato a vacina contra esquistossomos a partir de um sistema 

peptídico contendo epítopo derivado de catepsina D e um núcleo lipídico, que induziu 

altos níveis IgG sem adjuvante, sugerindo o seu uso como vacina imunogênica. Este 

estudo também sugeriu o uso combinado de droga e vacinação com aplicação sinérgica 

como uma alternativa interessante ao tratamento convencional da esquistossomose. 

Outra estratégia para o controle da esquistossomose é por meio do controle do seu 

hospedeiro intermediário o B. glabrata, através do uso de nanopartículas metálicas 

(NPM). NPs de prata têm sido estudadas como moluscicida com baixa toxicidade a outros 

organismos aquáticos (Yang et al., 2012; Guang et al. 2013). Yang et al. (2012) 

observaram mortalidade de 100 % em Oncomelania hupensisnas, hospedeiro 

intermediário do S. japonicum mediante a exposição das NPs de prata nas concentrações 

17.6, 44 1; e 88 mg L-1 após período de 144 h.  Enquanto que Oliveira-Filho (2016) avaliou 

os efeitos da nanopartículas de maghemita (γ- Fe2O3) funcionalizadas com ácido 

dimercaptosuccínico (DMSA) na sobrevivência e reprodução do caramujo aquático B. 

glabrata. Em seu trabalho, aproximadamente 50 ovos foram expostos durante 10 dias as 

concentrações de 1, 10 e 100 mg L-1. Ao final do bioensaio não foi detectado letalidade 

embrionária ou incidência de embriões malformados. 

 

1.7.2 Nanopartícula de Óxido de Ferro 

NPs de óxido de ferro podem ser classificadas como metálicas ou inorgânicas. O 

óxido de ferro é formado a partir de ligações químicas entre moléculas de oxigênio e ferro 

e existem, identificados, aproximadamente 16 diferentes tipos de óxido de ferro. 

Naturalmente podem ser encontradas como resultado do intemperismo mineral e de 

atividades microbianas. Em laboratório, sua síntese pode ser feita por diferentes métodos, 

classificados em métodos físicos e químicos (Figura 13) (Suneel 2014). Nos métodos 

físicos, chamados top down (no português, de cima para baixo), para se obter as NPs 
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utilizam-se de processos, como moagem, têmpera e a fotolitografia, a decomposição 

térmica, a irradiação, a difusão, entre outras. Os métodos químicos são denominados 

bottom up (no português, de baixo para cima) e envolvem espécies moleculares em 

reações químicas para gerar o crescimento dos aglomerados síntese eletroquímica ou uso 

de elementos biológicos para essa síntese (Ju-Nam & Lead 2008)  

 

 

Figura 13 – Esquema dos métodos top down e bottom up de síntese de NPs (FONTE: Suneel 2014). 

 

Os óxidos de ferro como a magnetita (Fe3O4) e a maghemita (ƴ-Fe2O3) são 

amplamente usados por possuírem a vantagem de serem mais seguros para aplicação in 

vivo. Ambas, apresentam estrutura cúbica do tipo espinélio invertido. Contudo, a 

maghemita, formada a partir da oxidação da magnetita, é mais utilizada por apresentar 

maior estabilidade em relação à magnetita, a qual é atribuída ao ferro em estado oxidado 

(Fe+3), que ocasionaria menos danos ao organismo (Carneiro et al. 2013). Estas NPs 

apresentam a vantagem de se tornarem magnetizadas na presença de um campo 

magnético e desmagnetizadas logo após a retirada do mesmo. O ferrimagnetismo, 

principal característica das nanopartículas de óxido de ferro superparamagnéticas 

(SPIONs) é explicado pelo movimento dos elétrons ao redor do núcleo, formando uma 

magnetização permanente, com o alinhamento dos spins (Callister Junior 2007). Além do 
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magnetismo também são características das NPM facilidade de síntese, baixa toxicidade, 

imensa área superficial, biocompatibilidade, baixo custo, alta reatividade e capacidade de 

adsorção (Hua et al. 2012; Xu et al. 2012). 

Embora a alta reatividade seja uma característica importante que possibilita a 

associação estratégica de diversos grupos funcionais, fármacos e peptídeos, ela acaba por 

tornar este tipo de NPs extremamente instável. Também é importante ressaltar que elas 

tendem a se agregar, quando dispersas em meio líquido, objetivando alcançar uma forma 

energética termodinamicamente mais estável. Para evitar tanto a aglomeração quanto a 

instabilidade das NPMs é necessário recorrer a alterações que impeçam essa ligação. A 

este processo da-se o nome de funcionalização, e podem ser de dois tipos, estérica e 

eletrostática. A primeira é obtida pela adsorção de moléculas na superfície da partícula, 

cujas dimensões são maiores que as forças de atração das mesmas, formando uma barreira 

mecânica. Já a estabilização eletrostática evita a agregação por repulsão Coulombiana, 

com a presença de íons adsorvidos na superfície da partícula, formando a dupla camada 

elétrica (Dutta & Hofmann 2003). Quanto maior a carga superficial das NPs, maior a 

estabilidade da suspensão coloidal (Epamino 2012). 

O citrato de sódio é um exemplo de reagente utilizado para funcionalizar a 

maghemita. A interação do citrato com a maghemita se dá por complexação do grupo 

carboxilato com o ferro, e esta funcionalização proporciona uma superfície carregada 

negativamente. O íon citrato gera tanto repulsão estérica devido ao tamanho das cadeias 

do citrato quanto repulsão eletrostática entre as NPs suspensas em virtude da carga 

negativa dos grupos carboxilato. Consequentemente, a funcionalização com o íon citrato 

assegura uma maior estabilidade à suspensão coloidal. É válido ressaltar que as SPIONs 

quando funcionalizadas e dispersas em um solvente carreador adquirem a característica 

de fluido magnético (FM). Em um FM, a interação das NPM com o solvente permite que 

toda a solução coloidal responda a um campo magnético e não somente as NPs. 

Dentre as principais aplicações das SPIONs na área biomédica, podemos citar o 

seu uso como: nanocarreadores de fármaco guiadas por campo magnético (Asmatulu et 

al. 2005; Tan et al. 2005), na separação biomolecular magnética e em diagnósticos 

(Liberti et al. 2001), no tratamento de tumores via hipertermia (Vo-Dinh 2007; Thassu 

2007) e como agentes de contraste para imagem por ressonância magnética (Kim et al. 

2003; Lawaczeck et al. 2004; Gamarra et al. 2005; Jun et al. 2005; Cheng et al. 2005). 
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SPIONs como agentes de contraste são atualmente comercializados sob os nomes de 

Ferridex, Resovist, Supravist e Sinerem (Wang et al. 2002). 

O ferro tem funções essenciais na homeostase, metabolismo e proliferação, celular 

e imunoregulação, tanto em células de moluscos quanto de mamíferos (Zelikoff et al. 

1998). Ele atua como co-fator enzimático em reações bioquímicas vitais nestes 

organismos, dentre elas destaca-se as enzimas mitocondriais envolvidas nos complexos 

respiratórios, enzimas que participam da síntese de DNA e no ciclo celular e enzimas 

detoxificantes como a peroxidase e catalase. O ferro é útil do ponto de vista enzimático 

pela sua capacidade de ganhar e perder elétrons. Entretanto, esta habilidade nem sempre 

é benéfica ao organismo já que permite que o ferro participe em reações potencialmente 

danosas (Stevens et al. 1988; Valko et al. 2007). 

 Para os moluscos a deficiência do ion ferro pode determinar disfunções 

imunológicas, enquanto que a sua superdosagem pode estabelecer estados tóxicos. Dessa 

forma, a carência de ferro, resulta em produção reduzida de anticorpos, enquanto o 

excesso provoca tanto deficiência como aumento da função humoral (Lee et al. 1972). 

Além disso, sua deficiência compromete a formação da concha e promove disfunções na 

hemolinfa (Elangovan et al. 2000). 

As características físicas e químicas das SPIONs são consideradas como fatores 

cruciais para determinar a farmacocinética, a toxicidade e a sua bio-distribuição. Sabe-se 

que a sua toxicidade é comprovadamente dependente da concentração e também depende 

do tempo de exposição (Gu et al. 2011). Em uma revisão recente sobre a 

carcinogenicidade de partículas de óxido de ferro inalado, sugere-se que a maior área de 

superfície das partículas de óxido de ferro "nano" em comparação com a partículas de 

óxido de ferro podem levar à geração de espécies reativas de oxigênio (EROs) na célula 

e subsequentemente à toxicidade (Pease et al. 2016) 

Em geral as Fe2O3 NPs adentram o interior das células através de endocitose ou 

fagocitose, processo pela qual, ocorre uma invaginação no interior da membrana celular, 

seguido pelo englobamento da partícula, ou mediado pela ação de estruturas 

citoplasmáticas, denominados cavéolas, no qual estas estruturas apresentam um grande 

contigente de moléculas lipídicas que carream as NPs para o meio intracelular. (Auffan 

et al. 2006; Yehia et al. 2007). Tem sido relatado que após a internalização intracelular, 

Fe2O3 NPs induzem estresse oxidativo através de três rotas: geração direta de EROs na 
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superfície das NPs, produção de EROs devido à lixiviação de íons de ferro pela 

degradação enzimática da superfície e modificação das funções dos organelos, incluindo 

as mitocôndrias, levando indução da via de sinalização celular (Figura 14) (Liu et al. 

2013; Mahmoudi et al. 2012) 

 

 

Figura 14 - Principais métodos de entrada de SPIONs no espaço intracelular. Aumento da concentração de 

ferro livre e produção de espécies reativas de oxigênio pela reação de Fenton (FONTE: Singh et al. 2010) 

(Adaptado).  

 

Estudos anteriores apontam que o revestimento das NPs também é passível de 

causar estresse oxidativo. Em macrófagos de ratos, por exemplo, Stroh et al. (2004) 

mostrou que SPIONs recobertas com citrato levaram a um aumento no estresse oxidativo. 

Desta maneira, a presente dissertação buscou por meio da utilização de NPs de maghemita 

funcionalizadas com citrato, as quais foram previamente sintetizadas por Qualhato et al. 

(2017) a otimização dos resultados obtidos por Oliveira-Filho et al. (2016) que utilizou 

estas NPs funcionalizadas com DMSA. A análise de seu potencial moluscicida, afim de 

viabilizar sua aplicação no controle do caramujo B. glabrata, hospedeiro intermediário 

da S. mansoni, foi verificado e discutido no artigo a seguir.  
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2 JUSTIFICATIVA 

Os elevados dados epidemiológicos da esquistossomose indicam, que ela continua 

sendo uma das infecções parasitárias com maior prevalência e áreas de endemismo em 

todo o mundo. No Brasil, somente no ano de 2015, foram registrados 22.434 casos 

positivos da doença, gerando 193 internações e levando a óbito 459 brasileiros 

(Ministério da Saúde 2017). 

Sabe-se que o tratamento da esquistossomose é restrito a um pequeno número de 

agentes esquistossomicídas. Seu uso em grande escala de maneira contínua sem o devido 

monitoramento, associado com sua inatividade as formas larvárias do parasito, torna 

ainda mais complexo a seleção de linhagens resistentes de S. mansoni (Dai et al. 2014). 

Com o objetivo de reduzir este problema a OMS preconiza estrategicamente algumas 

medidas profiláticas a serem adotadas de maneira associativa. Dentre elas estão: o 

tratamento de pessoas infectadas, o saneamento básico, a educação sanitária, e o controle 

de caramujos. Este último possui um papel obrigatório e decisivo na permanência da 

esquistossomose em uma determinada região (King & Bertsch 2015) 

Atualmente, a niclosamida, comercializada como Bayluscid® é o único 

moluscicida recomendado pela OMS para uso em larga escala nos programas de controle 

da esquistossomose. Contudo este composto apresenta uma série de inconveniências, 

como sendo tóxico ao ambiente e a outras espécies de animais e plantas que compartilham 

do mesmo microambiente; possui alto custo; se decompõe rapidamente sob ação da luz 

solar, e sua aplicação não previne recolonização por caramujos sobreviventes, 

contribuindo diretamente para a seleção de populações de moluscos mais resistentes. Por 

esses motivos, o uso de moluscicida sintético tem se limitado a situações excepcionais. 

(Yuan et al. 2005; Dai et al. 2014; King & Bertsch 2015). 

Diante do exposto, torna-se imprescindível a melhoria das condições de vida 

humana, educação sanitária e sobretudo métodos e pesquisas de alternativas terapêuticas 

que possam auxiliar no combate a esquistossomose. A tendência nas últimas décadas, 

sugerem que as estratégias mais inovadoras neste cenário é o uso de nanotecnologia, 

possibilitando uma modulação nos sistemas de entregas de fármacos que já vem sendo 

utilizados no combate a esquistossomose (Date et al. 2007) bem como o seu uso de 

maneira associativa com outras estratégias específicas (por exemplo, triagem virtual) na 
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busca de novas aplicações e descobertas de novas vias esquistossomicidas (Neves et al. 

2015). 

Outra estratégia no campo da nanomedicina, é o controle da esquistossomose por 

meio do combate ao hospedeiro intermediário do S. mansoni o caramujo B. glabrata 

através do uso de NPM. Yang et al. (2011) e Guang et al. (2013) testaram NPs de  prata 

(Ag NPs) obtendo resultados favoráveis quanto ao seu uso como agente moluscicida, haja 

vista a baixa toxicidade encontrada a outros organismos aquáticos. De maneira análoga, 

o presente estudo teve por objetivo avaliar a toxicidade das Fe2O3 NPs funcionalizadas 

com citrato, a fim de verificar seu potencial moluscicida. 

Vários fatores contribuíram para a escolha das NPs de maghemita dentre eles 

podemos citar sua facilidade de síntese, elevada área superfícial, ampla variação de 

tamanho e altamente aplicável no campo da nanomedicina, possibilidade de incorporar 

fármacos, proteínas e anticorpos em sua superfície além de apresentarem um 

comportamento superparamagnético, explicado por sua facilidade em se tornarem 

magnetizadas na presença de um campo magnético e desmagnetizadas logo após a sua 

retirada (Corrêa 2007). 
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3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo Geral 

Avaliar a toxicidade de nanopartículas de maghemita (Fe2O3 NPs) funcionalizadas 

com citrato ao longo do desenvolvimento do Biomphalaria glabrata. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

Avaliar a embriotoxicidade das Fe2O3 NPs nos embriões de B. glabrata em 

comparação com sua contrapartida dissolvida (FeCl3); 

Avaliar a taxa de eclosão dos embriões de B. glabrata após exposição às Fe2O3 

NPs e FeCl3; 

Avaliar a toxicidade das Fe2O3 NPs em caramujos recém-eclodidos de               B. 

glabrata em comparação com sua contrapartida dissolvida (FeCl3); 

Identificar a fase do desenvolvimento inicial mais susceptível aos efeitos das 

Fe2O3 NPs em comparação com o FeCl3; 

Caracterizar o potencial uso das Fe2O3 NPs como moluscicida. 
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CAPÍTULO II – ARTIGO 

Graphical Abstract 

 

 

 

Highlights 

• Biomphalaria glabrata as model system for analyzing the toxicity of IONPs. 

• Differential toxicity between Fe2O3 NPs and FeCl3, respectively. 

• Citrate funcionalized Fe2O3 NPs don’t have molluscicide potential for embryos 

• FeCl3 presented higher toxicity than Fe2O3 NPs. 

• Egg mass of the B. glabrata confers protection to embryos. 
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Comparative developmental toxicity of citrate-functionalized iron oxide (γ-Fe2O3) 

nanoparticles and dissolved iron (FeCl3) to Biomphalaria glabrata 

 

Toxicidade comparativa das nanopartículas de óxido de ferro (γ-Fe2O3) 

funcionalizadas com citrato e ferro dissolvido (FeCl3) ao longo do desenvolvimento 

de Biomphalaria glabrata 
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Abstract  

Schistosomiasis is a neglected disease that affects millions of people around the world, 

recognized as the most important human helminth infection in terms of morbidity and 

mortality. These parasites present a complex life cycle, involving definitive and 

intermediate hosts, man and freshwater snails, respectively. This infection can not be 

transmitted directly from person to person; requires freshwater, where the miracides of 

Schistosoma penetrate, multiply and develop inside the snails, which will later release the 

cercarias, forms infecting man, in the water collections available for human consumption. 

In this way snails, in which Biomphalaria glabrata is the main species in Brazil, are a 

crucial and obligatory part in maintaining the cycle of this disease. Without the presence 

of compatible snails, there can be no transmission; in this context, researchers have been 

conducting studies to develop new drugs that primarily focus on breaking the human-

snail-human transmission cycle. This study aimed to evaluate the toxicity of citrate-

functionalized maghemite (γ-Fe2O3) nanoparticles (IONPs) to early stages of 

development of Biomphalaria glabrata, as well as its potential use as a molluscicidal 

agent. For this, the emrbyos and newly-hatched snails are exposed to both the NPs and 

their dissolved counterpart (FeCl3) in the concentrations: 0; 1; 2.5; 6.25; 15.62; 39.02 and 

97.66 mg L-1 for 7 and 4 days, respectively. The results of the present study revealed 

statistically differences between Fe2O3 NPs and FeCl3 when compared to toxicological 

effects on snails in concentrations 15.62; 39.02 and 97.66 mg L-1. Fe2O3 NPs had no 

embryotoxic effect on B. glabrata, however there was a proven toxicity of 97.25 mg L-1 

in freshly hatched snails. In general, FeCl3 presented higher toxicity than Fe2O3 NPs. 

  

Keywords: Nanomaterials; Iron Oxide Nanoparticles; Molluscicide; Schistosoma; 

Embryotoxicity 

  



 

 

55 

 

 

1. Introduction  

The freshwater snails of the genus Biomphalaria Preston, 1910 act as the intermediate 

host in the transmission of the trematode Schistosoma mansoni Sambon, 1907. This 

parasite is the causative agent of hepatosplenic schistosomiasis (bilharziasis), affecting 

240 million people every year in tropical and subtropical countries, with more than 700 

million people at risk of becoming infected (DeJong et al. 2001; World Health 

Organization, 2015). Among the Biomphalaria species, the Biomphalaria glabrata (Say, 

1818) is the major intermediate hosts of S. mansoni in Brazil, endemic in almost all the 

national territory. The disease is a serious public health problem, estimated between five 

and six million people infected triggering considerable numbers of serious forms and 

deaths. Between 2007 and 2015, in Brazil, 129.509 cases of schistosomiasis were 

recorded (Rapado et al. 2013; Ministério da Saúde, 2014; Colley et al. 2014; King et al. 

2015; Brasil, 2016).  

Due to absence of a schistosome vaccine and the resistance to antischistosome drugs 

(Andrews et al. 1982; Abreu et al. 2002; Oliveira-Filho et al. 2010), as well as the high 

cost and toxicity to non-target species of molluscicide (niclosamide) recommended by 

Word Health Organization (World Health Organization, 2002; Albuquerque et al. 2014; 

Rocha Filho et al. 2015), there is an urgent need for a discovery of the new molluscicide 

as strategies for reducing the spread of this neglected tropical diseases (NTDs) (Olliaro 

et al. 2015). In the recent years, nanotechnology-based strategies have gained importance 

in the field of the parasitology, specially by use of engineered nanoparticles (ENPs) as 

promising alternatives to combat parasite, intermediate hosts and insect vectors (Islan et 

al. 2017; Tomiotto-Pellissier, 2017). 

Among the ENPs, the metal oxide nanoparticles have potential to be used for 

antibacterial and antiparasitic applications (Allahverdiyev et al. 2011). The iron oxide 

nanoparticles (IONPs) have been widely used in different biomedical fields, such as 

magnetic hyperthermia, drug or gene delivery (Soenen et al. 2011; He et al. 2011; Wang 

et al. 2017), as well as antibacterial and antiparasitic applications (He et al. 2011; Otero-

González, 2013; Nedyalkova et al. 2017). However, the knowledge about the mode of 
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action (MoA) and toxicity of IONPs to gastropod intermediate hosts remains scarce 

(Khangarot and Das, 2010; Bandow and Weltje, 2012).  

The bioaccumulation and reproductive toxicity of maghemite (γ-Fe2O3) NPs 

functionalized with meso-2,3-dimercaptosuccinic acid (DMSA) (5.7 nm, 1 - 100 mg    L-

1) were reported for snail B. glabrata, indicating that these IONPs were accumulated in 

the digestive tract but did not change the fecundity and fertility of adult molluscs after 

four weeks of exposure (Oliveira-Filho et al. 2016). The effects of ENPs on mollusc 

species depend on nano-specific properties such as size, shape, chemical composition, 

surface charge and functionalization (Rocha et al. 2015). Adverse effects were found by 

Sidiropoulou et al. (2018) on terrestrial snails Helix aspera species, where these NPs 

induced oxidative stress, impairment of mitochondrial membrane, changes in gene 

expression and DNA damage, as well as contributing to increased mutation rate in 

Escherichia coli (He et al. 2011). In addition, Soenen et al. (2011) observed the biological 

potential of the IONPs functionalized with different coatings, obtaining positive results 

regarding synergistic antibacterial, synergistic anticandidal and antioxidant activity. 

In this context, the aim of this study was to investigate the toxicity of the citrate-

functionalized maghemite (γ-Fe2O3) NPs and dissolved iron (FeCl3) to early stage of 

development of the snail B. glabrata. Thus, the hypothesis of this study was that these 

IONPs have different MoA and toxicity when compared to its dissolved counterpart.  

  

2. Materials and methods  

2.1 Nanoparticles  

Citrate-functionalized maghemite (γ-Fe2O3) NPs were previously synthesized by 

Qualhato et al. (2017) according to Unal et al. (2010) and Zia et al. (2016) with 

modifications. The IONP stock solution (6.8 mg Fe mL-1) was made in ultrapure water 

and sonicated for 30 min (Q500 Sonicator, Qsonica). After this, the IONP solution (0.3 

mg Fe L-1) was characterized by Dynamic Light Scattering (DLS), Electrophoretic Light 

Scattering (ELS), Infrared spectroscopy in KBr Pellet (IR-KBR), Transmission Electron 

Microscopy (TEM), Ultraviolet–visible spectroscopy (UV-Vis) and X-ray Diffraction 
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(XDR). Data on characterization and behaviour of IONPs were previously reported in 

Qualhato et al. (2017). Furthermore, the dissolved iron stock solution 100 mg Fe mL-1 

was prepared identically using iron (III) chloride (FeCl3.6H2O) (Synth). 

TEM revealed the crystalline and rounded shape of the IONP, which also had a mean 

individual diameter of 3.97 ± 0.85 nm (Figure 1). The DLS and the ELS analysis showed 

higher hydrodynamic diameter (dh) and high surface charge in reconstituted water (21.4 

± 0.39 nm and -19.5 ± 6.5 mV) when compared to ultrapure water (14.11 ± 0.2 nm and -

51.1 ± 7 mV), showing that the ionized citrate groups confer negative surface charge on 

the Fe2O3 NPs. The zeta potential found in the Fe2O3 NPs dispersed in reconstituted water 

is attributed to the presence of the Ca2+ and Mg2+ cations that partially neutralize the 

negative charge supplied by the COO groups when adsorbed on the surface of the 

negative NPs, such as previously described by Qualhato et al. (2017). These results 

indicated that the embryos and new-hatched snails were exposed to IONP aggregates with 

negative surface charge (-19.5 ± 6.5 mV). 

 

 

Figure 1. Citrate-functionalized Fe2O3 nanoparticles by Electron Transmission Electron Microscopy 

(TEM). 
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2.2 Animals  

Adult B. glabrata snails (shell diameter: 8 ± 4 mm; total weight: 0.40 ± 0.10 g) were 

reared in the Institute of Tropical Pathology and Public Health from Federal University 

of Goiás. The snails were maintained in static tanks (24 x 16 x 9 cm) with 40 L of 

dechlorinated water at 26 ± 1 ºC, pH (6.8 ± 1) and photoperiod (12h:12h/ dark cycle). 

Snails were fed ad libitum three times per week with lettuce leaves, such as recommended 

by Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) guideline nº 243 

(OECD, 2016). 

 

2.3 Snail embryotoxicity test 

The snail embryotoxicity test was conducted according to Oliveira-Filho and 

Paumgartten (2000) and Ducrot et al. (2014) with modification. 63 egg-clutches with 16.4 

± 5.5 embryos in the blastula stage (~ 16 h) were collected from breeding tanks, placed 

into 6-wells microplates (Kasvi) and exposed to IONPs (1; 2.5; 6.25; 15.62; 39.02 e 97.66 

mg L-1) and to the same concentrations of their dissolved counterpart (FeCl3) during 144 

h, jointly with a control group kept in reconstituted water (ISO 1996). Experiments were 

conducted in a static condition (10 mL per well) and a triplicate design (3 plates with 3 

egg-clutches per experimental condition) at controlled environmental temperature (26 ± 

1 °C) and photoperiod (12h:12h/ dark cycle). 

The egg-clutches were examined and documented daily using a microscope (Leica 

model dm750) associated with the Leica model ICC50 HD camera and the LAS EZ 

software. The mortality, embryo development stage and abnormal development 

(malformations) were recorded at the beginning of the experiment and after 24, 48, 72, 

96, 120 and 144 h of exposure. The early development of B. glabrata was classified in 

five stages, such as described by Rapado et al. (2013): morula, trochophore, veliger, hippo 

stage and hatched animals (Figure 2). Furthermore, embryos were considered as dead 

according to the parameters described by Oliveira-Filho et al. (2010): disaggregated dead 

embryos, embryos with no rotational movements, no foot movements or a heartbeat. 
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Figure 2. Embryonic stages of Biomphalaria glabrata. (A) Blástula. (B). Gastrula. (C) Trochofora. (D) 

Véliger. (E). Hypostage. (F). Newly hatched snail. Magnification 40x; bar scale = 500 µm. 

 

2.3.1. Hatching rate  

After the exposure period (144 h), the embryos which failed to hatch were counted and 

the hatching rate (%) was calculated dividing the number of hatched animals by the total 

embryos per egg-clutches. For validation of the tests, all the results were considered valid 

if the hatching success of the unexposed egg-clutches per replicate was at least 90 percent 

such as recommended by OECD guideline nº 243 (OECD, 2016). 

 

2.4. Toxicity to newly-hatched snails  

Snail egg-clutches were collected from breeding tanks and placed into 6-wells 

microplates (Kasvi) with reconstituted water (10 mL per well) for 144 h until the 

obtaining of newly-hatched snails. After this, 210 hatched animals were immediately 

placed in 6-well microplates (10 animal per well) and exposed to IONPs and FeCl3 to the 

same concentrations (1; 2.5; 6.25; 15.62; 39.02 e 97.66 mg L-1) jointly with a control 

group kept in reconstituted water (ISO 1996), during 96 h of exposure. The exposure was 

conducted in a triplicate design (3 plates with 30 animals per experimental condition) 

under static condition (10 mL per well) at 26 ºC and 12:12 h light/dark cycles. The 

animals were not fed during the exposure period to avoid the interaction between the 



 

 

60 

 

 

IONP and food. The mortality was recorded using a stereomicroscope (Leica model EZ4) 

and the dead snails were daily removed from microplates. 

  

2.5. Statistical analysis  

Statistical analyses were carried out using the Statistica 7.0 software (Statsoft Inc., 

2005, Tulsa, OK, USA). The results were compared using parametric tests (two-way 

ANOVA, followed by the Tukey's test) and/ or non-parametric test (Kruskal-Wallis), 

depending on the distribution of the data and homogeneity of variance (Shapiro-Wilk and 

Levene's tests). Results were considered significant when p < 0.05. 

  

3. Results and discussion  

3.1. Embryotoxicity  

Embryotoxicity was analyzed after 144 h, marking the end of the exposure period of 

the B. glabrata embryos (Figure 3). The mean number of eggs per egg mass in the 

bioassays with Fe2O3 NPs was 16.40 ± 5.56, whereas for those with FeCl3 it was 19.14 ± 

8.4. The mean hatch values, obtained for the Fe2O3 NPs in percentage, were 92.41 ± 8.58 

for the control group and at the concentrations 1 mg L-1 96.48 ± 6.03; 2.5 mg L-1 92.79 ± 

14.21; 6.25 mg L-1 95.28 ± 8,18; 15,65 mg L-1 98.81 ± 3.57; 39.62 mg L-1 98.44 ± 3.11 e 

97.25 mg L-1 96.22 ± 3.61. For the FeCl3, the control group had 89.05 ± 6.69 and at the 

concentrations 1 mg L-1 91.22 ± 8.58; 2.5 mg L-1 90.97 ± 9.24; 6.25 mg L-1 88.80 ± 8,63; 

15,65 mg L-1 65.94 ± 26.34; 39.62 mg L-1 00.00 ± 0 e 97.25 mg L-1 00.00 ± 0. 

After the statistical analysis by the Kruskall-Wallis test, with the exception of the two 

higher concentrations of FeCl3 (39.62 and 97.25 mg L-1), which showed complete 

inhibition of embryonic hatching. No significant differences were observed between the 

different concentrations tested in the two bioassays and the negative control group 

(presence of reconstituted water only) at the p <0.05 level. 
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Figure 3. Hatching rate (%) of Biomphalaria glabrata after exposure to iron chloride (FeCl3) and iron 

oxide nanoparticles (Fe2O3) for 144 h. Results are presented as means ± standard deviations. The asterisk 

(*) indicates zero values. p < 0.05. Ct – Control group. Different upper and lower case letters indicate 

significant differences between the treatments at each of the concentrations tested and the treatments within 

the same concentration, respectively. 

 

Similar results were found in the work of Oliveira-Filho et al. (2016), which evaluates 

the effects of maghemite nanoparticles (γ-Fe2O3) coated with meso-2,3-

dimercaptosuccinic acid stabilizer (DMSA) on the survival and reproduction of the 

aquatic snail Biomphalaria glabrata. In their work, approximately 50 eggs were exposed 

for 10 days at concentrations of 1, 10 and 100 mg L-1. No statistical difference was 

detected between the different concentrations of the bioassay and the control group, nor 

was it observed embryonic lethality or incidence of malformed embryos. According to 

Nations et al. (2011) in vertebrates, the exposure of frog embryos Xenopus laevis Fe2O3 

NPs (0.001 mg L-1 to 1000 mg L-1) after 96 h, also did not show significant mortality or 

malformation. 

On the other hand, Zhu et al. (2012) observed considerable mortality and a significant 

reduction in the hatch rate of zebrafish embryos after exposure to 50 and 100 mg L-1 of 

the Fe2O3 NPs. Malformations were observed in larvae of embryos exposed to these same 

concentrations, and these were related to embryonic lethality and low hatch rate. This 
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comparison shows a greater susceptibility of the zebrafish egg to Fe2O3 NPs when 

compared to that of B. glabrata. 

Oliveira-Filho et al. (2010) in their work, evaluated the molluscicidal activity of 

Euphorbia milii latex, comments that the molluscicidal potential of the compound for the 

embryos is related to its penetration capacity. When toxic and easy to penetrate, it can kill 

all embryos, while even toxic, but with difficulty of penetration, it can cause some 

teratogenic effect. In general, it is known that there is a difference in sensitivity between 

the adult snail and its embryonic stage, which also depend on the chemical nature of the 

compound tested (Oliveira-Filho et al. 2005; Rapado et al. 2011). 

Although the mechanisms that determine embryo toxicity are still poorly understood, 

it is well known that the reactivity and toxicity of NPs depend largely on their physical 

and chemical properties, such as size, shape, specific surface area, elemental composition, 

surface functionalization and modification, crystal structure (Derfus et al. 2004; Lesniak 

et al. 2005; Hu et al. 2012). In order to reach the embryos, the Fe2O3 NPs must penetrate 

the gelatinous capsule of the egg as well as its membrane, formed by a perivitelinic 

substance rich in lipids, proteins and glycogen, whose function is the protection of the 

embryo during its development (Hathaway et al. 2010; Miyasato et al. 2012; Duarte et al. 

2015). 

Studies on aquatic species indicate that the toxicity and biocompatibility of NPs 

depend mainly on their coating, as they affect their physical, chemical and biological 

characteristics, as well as on the dissolution of toxic metallic ions and their final 

destination (Zhao et al. 2012). In the present study, in spite of the adequate 

functionalization of Fe2O3 NPs with citrate, it was verified in the experimental conditions 

the formation of aggregates as well as the sedimentation of the metal in reconstituted 

water, a characteristic also found in other ecotoxicological studies involving the NPs of 

iron oxide (Cheng et al. 2007; Musee et al. 2010; Nations et al. 2011; Hu et al. 2012; Zhu 

et al. 2012). It is suspected that this phenomenon is responsible for decreasing the 

bioavailability of Fe2O3 NPs (Khan et al. 2012), justifying its low toxicity and absorption 

by B. glabrata embryos. Thus, further studies are required to test new functional groups 
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for the coating of Fe2O3 NPs or even their use in associative way with other compounds 

that have a higher molluscicidal activity. 

 

3.2. Changes throughout development  

The snails of the genus Biomphalaria are an important experimental model for toxicity 

studies. These embryos have their embryonic development well described and 

understood, have advantages such as the transparency of ovigerous masses and eggs and 

their monolayer posture facilitates the identification of the morphogenetic effects of 

various substances in the embryos (Tallarico et al. 2014). 

In Figure 4, the proportion of embryos in their last stage of development, observed in 

the periods of 120 h (4A) and 144 h (4B) of exposure to the Fe2O3 NPs and FeCl3. The 

results obtained for the Fe2O3 NPs in both analyzed times did not present significant 

alterations when it was compared with the control group, nor between the different 

concentrations of the compound. While for the metal off the nanoscale, the main feature 

observed was the delay in embryonic development. 
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Figure 4. Changes throughout development, Hypoestage (%) of Biomphalaria glabrata after exposure to 

iron chloride (FeCl3) and iron oxide nanoparticles (Fe2O3) for  120h (A) and 144h (B). Results are presented 

as means ± standard deviations. The asterisk (*) indicates zero values. P < 0.05. Ct – Control group. 

Different upper and lower case letters indicate significant differences between the treatments at each of the 

concentrations tested and the treatments within the same concentration, respectively. 

 

For the FeCl3, no malformation was also identified, however, the main characteristic 

observed was the delay in embryonic development correlated by increased concentration. 

The higher the concentration in which the embryo was exposed, the inhibition of the 

embryos was observed even in the early stages of development. At concentrations of 2.5, 

6.25 and 15.65 mg L-1, only a developmental delay was detected, whereas at the highest 

concentrations of 39.62 and 97.25 mg L-1 there was complete inhibition in the first stages 

of development, trochophore and gastrula respectively.  

Knowledge about the thermodynamics and reactivity of iron oxides is still scarce.  

Considering the properties of the NPs are different from the bulk material, the former 

behaves according to classical mechanics, while the latter has an individual behavior 

governed by quantum mechanics (Kucheryavy et al., 2013). The toxicity of FeCl3 can be 

explained from its dissolution in aqueous solution, releasing Fe+ 3 ions which can adhere 
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or penetrate the surface of the embryo (Kádár et al. 2010). This phenomenon may be 

responsible for delayed embryo incubation through a change in the mechanical properties 

of the surface or by interfering with the digestive function of the chorionic incubation 

enzyme. In addition, direct adhesion / adsorption may also interfere with the exchange of 

nutrients between the embryos and the environment. For example, this phenomenon on 

the surface of the embryo can cause depletion of oxygen exchange, resulting in hypoxia 

of the bioassay embryos; this was reported as a cause for developmental delay and 

hatching, which corroborates the results regarding the toxicity observed in the embryos 

(Hassoun et al. 2005; Cheng et al. 2007; Peralta-Videa et al. 2011). 

Excess iron, also, can interfere with the proton motive force, leading to an imbalance 

in homeostasis and aberrant cell responses, including cytotoxicity, DNA damage, 

oxidative stress, and epigenetic changes. Although the mortality rate and the observation 

of malformations along the embryo development are important results to identify the toxic 

potential of a particular compound, more research is needed to evaluate the sublethal 

effects as well as to distinguish the nature of the toxic effect (for example, neural toxicity 

and genotoxicity) (Hallare et al. 2004; Takeda et al. 2009). 

 

3.3. Toxicity to newly-hatched snails  

In order to verify the importance of ovigerous masses as a mechanism of resistance 

and adaptation of this intermediate host, the same concentrations and compounds were 

tested in newborn molluscs for a period of 96 h of exposure (Figure 5). Different from 

the bioassay with the embryos, in these bioassays were placed an equal amount, 10 newly 

hatched snails, for each of the test conditions.  
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Figure 5. Viable rate (%) of new-hatched Biomphalaria glabrata after exposure to iron chloride (FeCl3) 

and iron oxide nanoparticles (Fe2O3) for 96 h. Results are presented as means ± standard deviations. The 

asterisk (*) indicates zero values. P < 0.05. Ct – Control group. Different upper and lower case letters 

indicate significant differences between the treatments at each of the concentrations tested and the 

treatments within the same concentration, respectively. 

 

The mean viability for the bioassay with Fe2O3 NPs was 83.33 ± 5.77 for the control 

group and at the concentrations 1 mg L-1 83.33 ± 5.77; 2.5 mg L-1 83.33 ± 5.77; 6.25 mg 

L-1 80.00 ± 10.00; 15.65 mg L-1 73.33 ± 5.77; 39.62 mg L-1 70.00 ± 0 and 97.25 mg L-1 

60.00 ± 0. For the FeCl3 bioassay, the control group had 90.00 ± 10.00 and in the 

concentrations 1 mg L-1 83.33 ± 5.77; 2.5 mg L-1 73.33 ± 5.77; 6.25 mg L-1 80.00 ± 0; 

15.65 mg L-1 53.33 ± 20.82; 39.62 mg L-1 00.00 ± 0 and 97.25 mg L-1 00.00 ± 0. 

From the statistical analysis, when comparing the Fe2O3 NPs and their dissolved 

counterpart, FeCl3, with the control group, was observed that for the first, only the 

concentration of 97.25 mg L-1 presented a statistically significant change, resulting in a 

mortality of 40% of the snails exposed for a period of 96 hours. While the second 

presented a mortality of 100% in the concentrations 39.62 mg L-1 and 97.25 mg L-1. 

When compared to the difference between the two compounds tested within the same 

concentration, these showed statistically proven differences from the concentration of 

15.65 mg L-1 as well as it was also observed in concentrations higher than 15.65 mg L-1 

for FeCl3 and 39.62 mg L-1 for Fe2O3 NPs, an escape response with newly hatched snails 

migrating to the extremities of the exposure systems in search of stress refuge (Bernot, 
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2005). Although the studies (Leung et al. 2007; Khangarot and Das, 2010) show that 

organisms in the early stages of embryonic development are generally more sensitive to 

toxicological effects. It is important to emphasize that the observed result for the 

concentration of 97.25 mg L-1 of the bioassay with the Fe2O3 NPs proves the protection 

characteristic of the egg mass, since this same concentration in embryos did not present 

lethargy of the embryonic period, as well as also did not promote any malformation at the 

same time. 

The generation of reactive oxygen species (ROS) is considered a primary event under 

a variety of stress conditions, which together with the production of free radicals has 

generally been used to explain the main mechanisms of action of NPs in the induction of 

toxicity in mussels (Rocha et al. 2015). Its formation depends on the intensity of stress 

and physical-chemical conditions in the cell, such as its antioxidant status and redox state 

(Lowry et al. 2012; Mitrano et al. 2015). In a recent review of the carcinogenicity of 

inhaled iron oxide particles, they suggest that the larger surface area of Fe2O3 NPs 

compared to iron oxide particles on a larger scale may lead to the generation of reactive 

oxygen species (ROS) in the cell and toxicity (Pease et al. 2016). It is believed that this 

is the main mechanism that promoted the mortality found in newly hatched snails of B. 

glabrata; however, nanoscale iron oxide presented lower toxicity when compared to its 

on a larger scale. 

It has been reported that after intracellular internalization, Fe2O3 NPs induce oxidative 

stress through three routes: direct generation of ROS on the surface of the NPs, ROS 

production due to leaching of iron ions by the enzymatic degradation of the surface and 

modification of the functions of the organelles including the mitochondria, inducing the 

cell signaling pathway (Mahmoudi et al. 2012; Liu et al. 2013). The toxicity promoted by 

ROS is related to the carbonylation of proteins (Dailianis et al. 2009), the loss of DNA 

integrity (Reinecke et al. 2004; Dailianis et al. 2005), lipid peroxidation (Kaloyianni et 

al. 2009) and proteolysis via the ubiquitin pathway (Tedesco et al. 2008). 

In work of Siridipoulou et al. (2018), the responses of iron oxide NPs (IONPs) and 

iron oxide NPs incorporated in zeolite (IONPZ) were evaluated in relation to oxidative 

stress in the Helix aspersa snail, revealed statistically differences between untreated snails 
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and NPs treated in most of the parameters tested (cited above), indicating that both NPs 

induce deleterious effects on the physiology of the test organism. Similarly, the present 

study also observed positive interactions when comparing the increased concentration of 

the compounds tested and the increased toxicity in the test organisms. 

It was also observed the deleterious effects of IONPs, in mammals (Mahmoudi et al. 

2009; Srinivas et al. 2012; Baratli et al. 2014) in mussels (Kadar et al. 2010; Baker et al. 

2014; Taze et al. 2016). In addition, the effects of iron oxide NPs were investigated in 

human lung epithelial cells (Karlsson et al. 2008) and fibroblasts (Gupta and Curtis, 

2004). Although the aforementioned studies indicate harmful effects on Fe2O3 NPs, the 

present study generally found low toxicity when tested in B. glabrata.  

 

4. Conclusions  

The present study provides insight into the comparative toxicity of Ion at the nanoscale 

Fe2O3 NPs and FeCl3, in the early stages of B. glabrata development. As already 

described in the literature, in this work, the behavior of the IONPs in the formation of 

aggregates and the sedimentation of the compound in aqueous solution were also 

demonstrated. The results of the present study revealed statistically differences between 

Fe2O3 NPs and FeCl3 when compared to toxicological effects on snails within the same 

concentration. 

In embryos only FeCl3 presented embryotoxic potential at concentrations of 39.62 and 

97.25 mg L-1, a result contradictory to that found in the literature, in which they correlate 

the higher surface area of NPs with a higher formation of reactive oxygen species, 

responsible for the harmful effects of IONPs. 

When comparing the exposure of both embryo and newly hatched snails, the results 

confirmed the protective capacity of the egg mass conferred by the gelatinous capsule 

around the embryos. Toxicological effects were confirmed in newly hatched snails when 

exposed to 97.25 mg L-1 concentration of Fe2O3 NPs. Although the mortality rate is an 

important record for determining the toxicity of the compounds, further studies are needed 
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to analyze the genotoxicity and mutagenicity of these compounds, as well as behavioral 

and morphological changes.  
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CAPÍTULO III – Considerações finais 

A esquistossomose ainda é um grave problema de saúde pública no Brasil e no 

mundo, resultado da ineficiência das políticas de saúde, da pobreza e do precário 

saneamento. Nas últimas décadas, a nanomedicina tem se mostrado um importante aliado 

ao combate da esquistossomose, possibilitando uma modulação nos sistemas de entregas 

de fármacos existentes, bem como sua ação direta no hospedeiro intermediário. 

O presente estudo fornece informações quanto a toxicidade ocasionada pelo ferro 

dentro e fora da nanoescala, Fe2O3 NPs e FeCl3, respectivamente. Os bioensaios 

realizados com os embriões de B. glabrata apontam diferenças estatisticamente 

significativas entre os dois compostos em uma mesma concentração. Ao contrário do 

relatado na literatura, em que correlacionam a maior área superficial das NPs com maior 

formação de EROS, responsável pelos efeitos nocivos das SPIONs (Patil et al. 2018), o 

FeCl3  nas concentrações de 39,62 e 97,25 mg L-1 apresentou mortalidade de 100 % dos 

embriões enquanto que para as Fe2O3 NPs não houve mortalidade diferente da 

apresentada no grupo controle. 

Efeitos toxicológicos foram confirmados em caramujos recém-eclodidos, quando 

expostos a 97,25 mg L-1 de NPs de Fe2O3, já os embriões nesta concentração não 

apresentaram diferença estatística do grupo controle, confirmando a capacidade de 

proteção da massa ovígera. É importante ressaltar que o B. glabrata se mostrou como um 

modelo experimental adequado para análise da toxicidade das Fe2O3 NPs, sobretudo pela 

transparência das massas ovígeras e dos ovos, além da sua postura em monocamada, 

facilitando a identificação das alterações embrionárias. 

Embora a taxa de mortalidade seja um registro importante para determinar a toxicidade 

dos compostos, mais estudos são necessários para analisar a genotoxicidade e a 

mutagenicidade das NPs de Fe2O3 antes de determinar que o mesmo não apresenta 

potencial moluscicída. Além disso, a toxicidade e a biocompatibilidade das NPs são 

influenciadas, principalmente, pela sua funcionalização. Desta maneira, são perspectivas 

do trabalho, novos testes com outros grupos funcionais, tais como surfactantes (Sahoo et 

al. 2001), sílica (Sartoratto et al. 2007; Zhang et al. 2007; Almeida et al. 2010), ouro (Lin 

et al. 2001), dextrana (Josephson & Palmacci 1993; Tassa et al. 2011) e succinato de ródio 
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(II) (Silva 2012), para o revestimento das Fe2O3 NPs ou até mesmo a sua utilização de 

maneira associativa com outros compostos que apresentem uma maior atividade 

moluscicida. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 – Taxa de Eclosão dos embriões Fe2O3 NPs e FeCl3. 

 

 

Anexo 2 – Taxa de Mortalidade dos Embriões FeCl3. 
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Anexo 3 – Média e Desvio Padrão da distribuição dos estágios do desenvolvimento embrionário ao longo 

da exposição à Fe2O3 NPs e FeCl3. 
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Anexo 4 – Média e Desvio Padrão da Exposição de Fe2O3 NPs e Taxa de Mortalidade em recém-eclodidos. 
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