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RESUMO 

 
Santos SV. Alterações comportamentais em Rattus norvegicus experimentalmente 
infectados por Toxocara cati ou T. canis (dissertação). São Paulo: Instituto de Medicina 
Tropical de São Paulo da Universidade de São Paulo; 2010. 
 
Toxocara canis e T. cati são nematódeos parasitos de cães e gatos, transmitidos pela 
ingestão de ovos larvados, pela via transmamária, por predação de hospedeiro 
paratênico e via transplacentária; essa última via ocorre na infecção por T. canis. Muitos 
parasitos apresentam mecanismos para alterar o comportamento de seus hospedeiros e 
garantir sua transmissão. Vários pesquisadores demonstraram ocorrência de alterações 
comportamentais, utilizando camundongos como modelo de hospedeiro paratênico para 
T. canis. Porém, não há na literatura, estudos sobre a ocorrência de alterações de 
comportamento de Rattus norvegicus experimentalmente infectados por T. cati. Os 
objetivos do presente trabalho foram verificar a distribuição de larvas de T.cati em 
exemplares de R. norvegicus e determinar as fases miotrópica e neurotrópica na 
infecção deste parasito; bem como comparar comportamentos de fêmeas e machos 
deste roedor experimentalmente infectado com inóculo de T. canis ou T. cati, nos 
períodos agudo e crônico da infecção. As variáveis avaliadas foram: ansiedade, 
atividade motora e força muscular. Inicialmente utilizaram-se 21 ratos com idade de oito 
semanas, infectados com 300 ovos de T. cati. Nos dias 3, 5, 8, 10, 15, 30 e 60 pós-
infecção três animais foram mortos para contagem das larvas em seus órgãos. A seguir 
foram utilizados 50 exemplares fêmeas e 50 machos de R. norvegicus, com seis a oito 
semanas. Para cada sexo os animais foram divididos em três grupos: T. canis – 20 ratos 
infectados com 300 ovos de T. canis, T.cati –20 ratos infectados com 300 ovos de T. cati 
e controle – 10 ratos sem infecção. Nos dias 5, 15, 40 e 70 após a infecção, os animais 
dos grupos infectados e controle foram submetidos à avaliação das variáveis 
comportamentais e determinação da força muscular. Pôde-se verificar que a fase 
neurotrópica das larvas ocorreu principalmente no 15º dpi e 30º dpi. A fase miotrópica 
ocorreu em todo o período do experimento, porém especialmente no 15º e 60º dpi. Em 
relação à força muscular das fêmeas, pode-se observar diferença significante nos três 
grupos apenas no 40º dpi. Nos machos houve diferença significante entre os três grupos 
durante todo experimento. Nas variáveis comportamentais, somente as fêmeas do grupo 
infectado com T. canis apresentaram diferença significativa no 40º dpi em relação ao 
grupo controle. Os machos não apresentaram diferenças significantes na avaliação do 
comportamento. Pode-se concluir que T. cati teve comportamento migratório 
diferenciado, exemplares de R. norvegicus independente do sexo apresentaram maior 
decréscimo na força muscular quando infectados com T. cati e que apenas fêmeas 
infectadas por T. canis tiveram seu comportamento alterado permanecendo por mais 
tempo em condições de exposição em campo aberto. 
 
Descritores: Toxocaríase. Helmintologia. Comportamento animal. Força muscular. 
Ratos. Infecção experimental animal. 
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ABSTRACT 

 
Santos SV. Behavioral changes in experimentally infected Rattus norvegicus by 
Toxocara cati or T. canis (dissertation). São Paulo: Instituto de Medicina Tropical de São 
Paulo da Universidade de São Paulo; 2010. 
 
Toxocara canis and T. cati are parasitic nematodes of dogs and cats, transmitted by the 
ingestion of embryonated eggs, by the transmamary and transplacentary routes or by 
predation of paratenic hosts harboring third-stage larvae in their bodies. The 
transplacentary route occurs only in T. canis infection. Many parasites have mechanisms 
to change the host’s behavior in order to ensure their transmission. Several researchers 
have demonstrated the occurrence of behavioral changes, using mice as a model of 
paratenic host for T. canis. However, there are no studies on the occurrence of changes 
in behavior of Rattus norvegicus experimentally infected with T. cati. The aims of this 
study were to investigate the distribution of T.cati larvae in R. norvegicus and determine 
the myotropic and neurotropic phases in the infection of this parasite, and to compare 
behavior of male and female rodents experimentally infected with either T. canis or T. 
cati, in the acute and chronic periods of infection. The variables measured were: anxiety, 
motor activity and muscle strength. Initially we used 21 rats aged eight weeks, infected 
with 300 eggs of T. cati. On days 3, 5, 8, 10, 15, 30 and 60 post-infection three animals 
were killed to count the larvae in the organs and muscle. In the second experiment 50 
females and 50 males of R. norvegicus, with six to eight weeks of age were used. For 
each sex the animals were divided into three groups: T. canis - 20 rats infected with 300 
eggs of T. canis, T.cati -20 rats infected with 300 eggs of T. cati and control - 10 rats 
infection free. On days 5, 15, 40 and 70 post-infection, the infected animals and control 
groups were submitted to evaluation of behavioral variables and determination of 
forepaws' muscle strength. It was verified that the neurotropic phase of larvae occurred 
mainly in the 15th dpi and 30 dpi. Myotropic phase occurred during all experimental 
period, but especially 15th and 60th dpi. In regard to muscle strength in females, a 
significant difference in the three groups was observed only after 40th post-infection. In 
males there was significant difference among the three groups throughout the 
experiment. In the behavioral variables, only the female of the group infected with T. 
canis showed significant differences after 40th dpi when compared to control group. 
Males showed no significant differences in the performance evaluation. It can be 
concluded that T. cati migration behavior was different, R. norvegicus regardless of sex 
showed greater decrease in muscle strength when infected with T. cati and only infected 
females by T. canis showed behavioral changes remaining more time under conditions of 
exposure in the open field. 
 
 
 
Descriptors: Toxocariasis. Helmintoly. Animal behavior. Strength muscle. Experimental 
animal infection. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Toxocara canis e T. cati 

Toxocara canis e T. cati são helmintos parasitos de cães e gatos, 

respectivamente. A distribuição destes parasitos é mundial, ocorrendo 

principalmente em países emergentes (Chieffi et al, 2009; Overgaauw, 1997).  

A transmissão de T. canis para cães ocorre via ingestão dos ovos 

embrionados presentes no ambiente, pela predação de hospedeiros paratênicos, via 

transmamária e transplacentária e ingestão de L5 (larva de quinto estádio) pela 

fêmea na higienização de seus filhotes (Overgaauw, 1997; Queiroz e Chieffi, 2005). 

No caso da transmissão de T. cati para felídeos não se conhece ocorrência da via 

transplacentária nem da ingestão de L5 (Coati et al, 2004; Sprent, 1956) 

1.2 Ciclo de vida 

O ciclo de vida de Toxocara spp. é complexo, pois após serem ingeridas 

pelo hospedeiro definitivo, as larvas migram do intestino para o sistema sanguíneo, 

passando para o fígado, coração e pulmões. Nos pulmões, as larvas podem seguir 

dois caminhos, dependendo principalmente da idade do hospedeiro e da ocorrência 

de infecções anteriores. No primeiro, que ocorre principalmente em cães filhotes, 

conhecido como migração traqueal, as larvas penetram nos alvéolos pulmonares, 

sobem a árvore brônquica, chegam até a faringe e são deglutidas voltando para o 

intestino tornando-se machos e fêmeas adultos e consequentemente eliminando 

mais ovos. No segundo caso, conhecido como migração somática, as larvas não 

conseguem penetrar os alvéolos, devido à proteção adquirida pelo hospedeiro em 

infecção prévia. Neste caso, as larvas migram para outros órgãos e tecidos, 
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permanecendo em estado de latência e podem sobreviver por um longo período. 

Além disso, as larvas presentes na musculatura das fêmeas prenhes são 

estimuladas a migrar para o útero e glândulas mamárias, o que facilita a transmissão 

vertical desse parasito (Mattos-Junior, 1999; Sprent, 1956; Urquhart et al,1990).  

A ocorrência de toxocaríase em seu hospedeiro definitivo é mais frequente 

em animais jovens, sendo que em cães adultos existe a proteção adquirida pelo 

sistema imune durante a fase juvenil. Além disso, os filhotes estão mais expostos 

aos meios de transmissão, principalmente a transmissão transplacentária, que 

ocorre somente no caso de T. canis e transmamária, que ocorre em ambos os casos 

(Magnaval et al, 2001; Sprent, 1956).  

Outros animais, inclusive o ser humano, podem infectar-se com estes 

ascarídeos, porém não haverá desenvolvimento de adultos no intestino. Neste caso 

as larvas migram para os tecidos permanecendo em estado de latência, podendo 

sobreviver por um longo período. Contudo, há relatos na literatura de adultos e 

crianças albergando exemplares adultos de T. cati e T. canis em seu intestino 

(Eberhard e Alfano, 1998; Wiseman e Lovel, 1969), provavelmente em decorrência 

de infecção acidental por L5. 

1.3 Toxocaríase humana   

A infecção humana pode ocorrer por vários mecanismos, tais como: ingestão 

acidental de ovos contendo larva de terceiro estádio (L3) presentes no ambiente, 

ingestão de carne ou vísceras cruas ou mal cozidas de hospedeiros paratênicos que 

alberguem larvas de terceiro estádio em seus tecidos. Crianças entre 2 e 6 anos são 

mais acometidas clinicamente por Toxocara spp., porém é crescente o relato de 
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acometimento de adultos (Chieffi et al, 2009; Magnaval et al, 2001; Overgaauw, 

1997; Queiroz e Chieffi, 2005; Smith et al, 2009). 

A toxocaríase é uma importante zoonose causada pela migração de larvas 

de Toxocara spp. nos tecidos e órgãos de seres humanos, podendo ocasionar três 

tipos de síndromes: Larva Migrans Visceral (LMV), Larva Migrans Ocular (LMO) e 

Toxocaríase Oculta (TO). O diagnóstico é confirmado pela associação dos níveis de 

eosinófilos no sangue e sorologia positiva, entretanto é difícil estabelecer se trata-se 

de infecção crônica ou aguda (Dziemian et al, 2008; Magnaval et al, 2001; Queiroz e 

Chieffi, 2005). 

A toxocaríase humana tende a ser assintomática e autolimitante, 

dispensando tratamento. Porém, para casos sintomáticos da infecção, existem 

medicamentos disponíveis para amenizar a gravidade da doença. Além disso, a 

escolha da droga dependerá de diversos fatores, incluindo a disponibilidade do 

medicamento, bem como a experiência no tratamento da toxocaríase (Caumes, 

2003; Schantz, 1989). 

Dentre as drogas antiparasitárias disponíveis para o tratamento da 

toxocaríase, somente os derivados benzimidazólicos (albendazol, mebendazol e 

tiabendazol) e diethylcarbamazina tem sido testados em estudos de caso controle 

(Caumes, 2003; Lescano et al, 2005). 

Albendazol é a droga mais comum no tratamento da toxocaríase e apresenta 

pouco efeito colateral, embora outros compostos benzimidazólicos tivessem 

mostrado alguma eficácia. Em um estudo experimental comparando o efeito de 

mebendazol, tiabendazol e ivermectina na recuperação de larvas de T. canis, pode-

se notar que a quantidade de larvas recuperadas dos animais tratados foi 

significativamente menor quando comparado ao grupo controle, porém ao se 

considerar a quantidade de larvas recuperadas entre os grupos tratados, não se 
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obteve diferença significativa, caracterizando a similaridade da ação entre as drogas 

utilizadas (Lescano et al, 2005). 

Medidas de educação sanitária e orientação aos proprietários de cães e 

gatos são fundamentais para a profilaxia e controle da toxocaríase humana. Existe 

forte correlação entre soropositivos para Toxocara e o convívio com cães e gatos, 

porém essa correlação é maior entre indivíduos com histórico de pica, 

principalmente geofagia. O fato de se ter animais em casa não implica na infecção 

daqueles que convivem com eles. O fator principal na transmissão, nesse caso, é a 

higienização do local onde estes animais vivem, pois os ovos eliminados em suas 

fezes necessitam de um período fora do hospedeiro para se tornarem infectantes. 

Esse período leva em média 28 a 30 dias, com condições ambientais favoráveis de 

umidade, temperatura, luminosidade e oxigenação (Lescano et al, 1998; Overgaauw, 

1997). 

Outro fator de relevância é a manutenção de bancos de areia disponíveis em 

creches e parques públicos. É importante promover a restrição de animais com 

cercas no local e os bancos de areia devem ser cobertos com lona para evitar 

defecação por gatos, uma vez que revolver a areia ou fazer a sua troca periódica 

não são medidas suficientes para eliminar a transmissão. Além disso, se faz 

necessário o controle das parasitoses gastrointestinais de cães e gatos com anti-

helmínticos adequados, controle da população de animais errantes pelos Órgãos 

Públicos e educação em saúde da população (Smith et al, 2009). 

O padrão de migração de larvas de T.canis em animais de experimentação 

está bem definido, e tem mostrado predileção do parasito pelo sistema nervoso 

central (SNC) (Abo-Shehada e Herbert, 1984; Bardón et al, 1994; Guillén et al, 1990; 
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Lescano et al, 2004). No entanto, o comportamento de larvas de T. cati em ratos 

ainda não é bem conhecido. 

Fisher (2003) enfatiza a necessidade de mais estudos sobre o 

comportamento de T. cati em seus hospedeiros, pois a maioria dos trabalhos cita 

somente T. canis como problema de saúde pública. Além disso, existe a 

necessidade de padronizar diagnósticos laboratoriais, que diferenciem essas 

espécies o que auxiliaria nas pesquisas epidemiológicas.  

1.4 Alteração de comportamento 

A ideia de que parasitos alteram o comportamento de seus hospedeiros com 

o intuito de facilitar sua disseminação tem sido estudada por vários pesquisadores 

(Berdoy et al, 2000; Biron et al, 2005; Burright et al, 1982; Chieffi et al, 2010; Chieffi 

et al, 2009; Cox e Holland 2001; Cox e Holland 1998; Donovick e Burright 1987; Hay 

et al, 1986; Havlicek et al, 2001; Lamberton et al, 2008; Lion et al, 2006; Poulin 2000; 

Poulin 1995; Skallová et al, 2006; Seppälä & Valtonen 2004; Thomas et al 2003; 

Thomas et al, 2002; Vyas et al, 2007; Webster 2007). 

 Segundo Biron et al, (2005) está bem estabelecido que parasitos de todos 

os tipos modificam o comportamento de seus hospedeiros de maneira que parece 

melhorar as chances de completar seu ciclo de vida. Os mesmos autores afirmam 

ainda que, do ponto de vista evolutivo, estas alterações comportamentais são vistas 

como uma atraente ilustração do fenótipo estendido, segundo o qual genes em um 

organismo têm efeitos fenotípicos em outro. 

Existem na literatura exemplos clássicos de alteração de comportamento em 

insetos e moluscos parasitados por helmintos. É o caso de Dicrocoelium 
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dendriticum, um parasito que tem como hospedeiro definitivo ovelhas e hospedeiro 

intermediário formigas. As formigas, quando parasitadas, são “influenciadas” a subir 

na parte superior das gramíneas, o que facilitaria a ingestão delas por ovelhas, 

fechando o ciclo do parasito. Leucochloridium é outro parasito digenético que altera 

a forma e coloração dos tentáculos de moluscos, seus hospedeiros intermediários. 

Além disso, os moluscos parasitados preferem ficar na parte alta da vegetação, 

tornando-se visíveis para pássaros, hospedeiros definitivos do parasito (Poulin, 

1995; Poulin, 2005). 

Outro parasito, Paragordius tricuspidatus, conhecido popularmente como 

hairworm, tem parte da sua vida no ambiente aquático – fase adulta reprodutiva - e 

parte dentro de gafanhotos terrestres – fase juvenil. Gafanhotos quando parasitados, 

por influência de um conjunto de proteínas liberado pelo parasito que atua no 

sistema nervoso, são induzidos à busca por ambientes aquáticos e a jogarem-se na 

água, após o quê o verme sai para este meio, que é o ambiente necessário para sua 

reprodução (Thomas et al, 2002; Thomas et al, 2003). 

O fato das larvas de T. canis terem predileção pelo sistema nervoso central 

chamou a atenção de pesquisadores para a possibilidade deste parasito alterar o 

comportamento de seus hospedeiros. Com isso, muitos pesquisadores utilizando 

roedores infectados com T. canis observaram consideráveis evidências de alteração 

de comportamento exploratório e motor (Chieffi et al, 2010; Cox e Holland, 1998, 

2001a,b; Dolinsky et al, 1981). 

Alguns estudos relatam evidências de alterações no comportamento de 

camundongos infectados com larvas de T. canis, relacionando-as com a dose e 

carga parasitária no cérebro (Cox e Holland, 2001a,b). No entanto, antes de 
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chegarem ao SNC, as larvas passam pela musculatura do hospedeiro causando 

decréscimo na força muscular (Chieffi et al, 2009). 

Estudos recentes mostram que, supostamente, humanos também podem 

sofrer algumas alterações comportamentais quando infectados por Toxocara spp. 

Scheid et al, (2008), relataram o caso de um homem de 45 anos que apresentou 

disfunção cognitiva e retenção urinária devido a infecção por Toxocara spp. Nicoletti 

et al, (2008), conduzindo um estudo de caso-controle na Itália, mostraram uma forte 

associação entre a sorologia positiva para Toxocara spp. e a epilepsia, sugerindo 

que a toxocaríase pode aumentar o risco desta doença. 

Em estudo feito por Macura-Biegun et al, (1998), seres humanos 

apresentaram alterações musculares devido a infecção por T. canis e Trichinella 

spiralis. A presença das larvas na musculatura resultou na produção de anticorpos 

anti-músculo estriado, sugerindo a ocorrência de resposta auto-imune anti-

musculatura. 

Alterações comportamentais em roedores têm sido habitualmente estudadas 

com a utilização de labirinto em cruz elevado, arena ou gaiola para movimentação 

em campo aberto (Burright et al 1982; Chieffi et al, 2010; Dolinsk et al, 1981; 

Martinez et al, 2005; Nasello et al, 1998; Pellow et al,1985; Silva et al, 1997; Walf e 

Frye, 2007). 

1.5 Labirinto em Cruz Elevado 

Labirinto em cruz elevado é o método mais utilizado na pesquisa da 

ansiedade em roedores e tem como base, respostas incondicionadas a ambientes 

potencialmente perigosos (Montgomery, 1955; Nasello, et al, 1998; Walf e Frye, 
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2007). Derivou do trabalho de Montgomery (1955) que descreveu pela primeira vez 

forte conflito de aproximação e esquiva de roedores, quando colocados em um 

aparato em forma de “Y”, e que os animais exploravam com maior frequência o 

braço fechado do aparato quando comparado com o braço aberto. O autor 

interpretou essa aversão ao braço aberto como sendo gerada pela neofobia e pela 

elevação do mesmo (Walf e Frye, 2007). 

 Estudos iniciais com o labirinto em cruz elevado foram realizados por 

Handley e Mithani (1984) na pesquisa dos efeitos de uma variedade de agonistas e 

antagonistas alfa-adrenérgicos em roedores. O aparelho era constituído de dois 

braços fechados, de face um para o outro, e dois braços abertos, também 

perpendiculares, cada qual medindo 45x10 cm e situava-se 70 cm acima do solo. Os 

braços fechados apresentavam paredes laterais com 10 cm de altura. Os autores 

constataram que havia um aumento na proporção entre entradas nos braços abertos 

e o total de entradas dos animais utilizando ansiolíticos como diazepam, ao passo 

que agentes ansiogênicos como a picrotoxina diminuíam esta proporção. 

Além da utilização do labirinto em cruz elevado para verificar ansiedade em 

animais tratados com drogas ansiogênicas/ansiolíticas tem-se utilizado também para 

análise da alteração comportamental de animais experimentalmente infectados por 

parasitos (Chieffi et al, 2010; Skallová et al, 2006). 

1.6 Atividade motora em campo aberto 

Hall (1934) desenvolveu o campo aberto com o intuito de analisar a 

emocionalidade em roedores. O aparato inicial tinha forma circular, com 

aproximadamente 1,2 m de diâmetro, fechado lateralmente com parede de madeira 
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de 0,45 m de altura. O procedimento consistia em confrontar o animal com um 

ambiente novo observando variáveis comportamentais, tais como: locomoção, 

erguer-se sobre as patas traseiras (rearing), auto-limpeza (grooming), eliminação de 

pellets fecais e tempo gasto na área central do aparato.  

Vários autores relataram que os animais preferem permanecer na periferia 

do aparato e que ao se locomoverem mantinham sempre contato com as paredes, 

ou seja, apresentavam tigmotaxia (Carola et al, 2002; Lister, 1990, Prut e Belzung, 

2003, Ramos et al, 1997, Treit et al, 1993). 

A utilização deste modelo para avaliar a ansiedade de roedores tem sido 

proposta, levando em consideração que o aumento na deambulação e maior tempo 

de permanência na região central do aparato indicam uma redução na ansiedade 

(Choleris et al, 2001; Lister, 1990). 
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2 JUSTIFICATIVA 

O impacto da infecção por T. canis no comportamento de mamíferos 

hospedeiros não habituais sugere que as reações imunopatológicas a este 

nematódeo podem ser uma causa de alterações no comportamento e um sintoma de 

infecção e que o histórico de exposição pode alterar reações a exposições 

subsequentes.  T. canis pode alterar um amplo espectro do comportamento em 

camundongos, incluindo reatividade para o paladar e exploração do ambiente. 

Alteração no desempenho do aprendizado em camundongos e ratos também tem 

sido observada após a infecção com T. canis (Donovick & Burright, 1987). Porém, 

pouco se sabe sobre o comportamento migratório das larvas de T. cati e alteração 

comportamental de Rattus norvegicus infectados com este ascarídeo. 
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3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo Geral:  

•••• Verificar a distribuição das larvas de T. cati em R. norvegicus, linhagem 

Wistar, experimentalmente infectados, bem como avaliar a força 

muscular e comportamento destes roedores, quando infectados por esse 

ascarídeo. 

3.2 Objetivos específicos:   

•••• Determinar as fases miotrópica e neurotrópica na infecção experimental 

de R. norvegicus com T. cati; 

•••• Comparar atividade motora e ansiedade destes roedores 

experimentalmente infectados com T. cati ou T. canis, nas fases aguda e 

crônica da infecção. 

•••• Verificar se há diminuição da força muscular de R. norvegicus infectados 

experimentalmente com T. cati ou T. canis. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 Obtenção dos animais  

Exemplares machos e fêmeas de R. norvegicus, linhagem Wistar, com idade 

aproximada entre 6 a 8 semanas foram obtidos do Biotério Central da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo. Os animais foram divididos por sexo em 

grupos com cinco ratos cada e mantidos em gaiolas de polipropileno medindo 

49x34x16cm com tampa em grade de ferro medindo aproximadamente 49x34cm, 

malha de 0,7cm, com comedouro embutido em V e duas divisórias basculantes 

separando-o do bebedouro. Para cada gaiola foram disponibilizados água e alimento 

ad libitum. As gaiolas eram inspecionadas diariamente e efetuava-se limpeza duas 

vezes por semana. A sala em que as gaiolas permaneceram depositadas estava 

equipada com controle de temperatura (19ºC/23ºC), exaustão de ar e dispositivo 

para promover alternância de períodos claros e escuros a cada 12 horas. 

4.2 Obtenção dos adultos de T. canis e T. cati 

Os vermes adultos de T. canis foram recuperados de cães errantes, 

naturalmente infectados, capturados pelo Centro de Controle de Zoonoses de 

Guarulhos/SP. Os vermes foram acondicionados em recipiente de vidro contendo 

solução salina em temperatura de 4ºC até a data do processamento.  

Para obtenção de T. cati, três gatos doados ao Instituto de Medicina Tropical 

de São Paulo, com aproximadamente dois meses de idade, foram infectados com 

quinze mil ovos cada. Os ovos utilizados na infecção destes animais foram obtidos 

de cultura mantida no Laboratório de Imunopatologia da Esquistossomose do 

Instituto de Medicina Tropical de São Paulo. Não se optou pela utilização destes 
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ovos no experimento, devido ao tempo de cultura que já ultrapassava um ano, 

condição esta que diminui a viabilidade das larvas (Lescano et al, 2004).  

Os gatos foram encaminhados para o biotério do Instituto de Medicina 

Tropical de São Paulo e alojados em gaiolas metálicas com dimensões de 

60x60x60cm, mantidas suspensas sobre bancada a 90cm do chão, mantendo-se um 

animal por gaiola por um período de aproximadamente 35 dias. Após esse período, 

as fezes dos animais foram coletadas e processadas utilizando a Técnica de Lutz ou 

Hoffman, Pons e Janer (De Carli, 2007) para pesquisa de ovos de T. cati. 

Confirmada a presença de ovos, os animais foram tratados com Endal Plus® 

(comprimidos com Praziquantel 20,0 mg, Pamoato de Pirantel 230,0 mg), na 

dosagem de um comprimido para cada 4 kg de peso, conforme orientação do 

fabricante. Após o tratamento, as fezes dos animais foram coletadas e dissolvidas 

em água destilada e tamisadas para recuperação dos vermes adultos. Os vermes 

foram mantidos em recipientes separados por sexo e conservados em geladeira a 

4ºC em solução salina 0,85% até a data da recuperação dos ovos das fêmeas. 

4.3 Obtenção dos ovos de Toxocara spp. para cultura  

Para obtenção dos ovos de Toxocara spp. as fêmeas foram dissecadas em 

uma placa de Petri contendo água acidificada (pH 3),cortando-as no terço anterior 

do corpo e retirando os úteros que foram rompidos para permitir a liberação dos 

ovos, os quais eram coletados em um cálice de sedimentação. Uma vez abertas 

todas as fêmeas, os ovos foram concentrados por centrifugação a 1500 rpm em 

durante 5 minutos. Transferiu-se o sedimento com ovos para um frasco Erlenmeyer 

de 250 mL, vedado com tampa de algodão, contendo aproximadamente 200 mL de 

Formalina 2%. O frasco foi acondicionado em estufa a 28ºC durante 
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aproximadamente 30 dias, sendo que durante todo o período, o mesmo foi agitado 

manualmente duas vezes ao dia para garantir a oxigenação dos ovos e 

consequentemente favorecer o desenvolvimento das larvas até o terceiro estádio 

(Fig. 1). 

Transcorrido o tempo necessário e, ao observar ao microscópio de luz com 

aumento de 40x a formação de larvas de terceiro estádio, procedeu-se a lavagem dos 

ovos com solução salina fisiológica por três vezes para remover a solução de 

formalina e dar início à infecção dos animais. 

 

 
 

Figura 1  : Ovos larvado e infértil de T. cati de cultura in vitro. 

 

Este procedimento foi utilizado tanto para obtenção de ovos larvados de T. 

cati, como de T. canis. 

4.4 Infecção dos animais para obtenção do padrão de  migração de larvas de T. 

cati em R.  norvegicus 

Foram utilizados 21 exemplares de R. norvegicus, linhagem Wistar, machos 

com idade aproximada de oito semanas. Cada animal recebeu 0,2µL de solução 
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salina fisiológica com aproximadamente 300 ovos larvados de T. cati, via oral. Para 

esse procedimento, utilizou-se uma agulha de gavagem para ratos. Nos dias 3, 5, 8 

10, 15, 30 e 60 após infecção, três animais foram submetidos a eutanásia para  

retirada do fígado, pulmões, rins, cérebro, olhos e lateral direita da musculatura. 

Cada órgão foi colocado em uma tela de náilon (malha 2mm) com tamanho variando 

de acordo com o órgão e mergulhado em recipiente contendo solução ácida (HCl 

0,5%) a 37ºC durante 24 horas. Decorrido o período necessário, os órgãos foram 

descartados e o conteúdo de cada recipiente foi transferido para tubos Falcon de 50 

mL, devidamente identificados, e centrifugados a 1 500 rpm por 5 minutos. Em 

seguida, o sobrenadante foi descartado permanecendo apenas o sedimento para 

leitura e contagem das larvas em microscópio de luz com aumento de 40x (Xi e Jin, 

1998). 

4.5 Infecção dos animais para avaliação da força mu scular e comportamento 

Foram utilizados 50 exemplares de R. norvegicus, linhagem Wistar, fêmeas, 

com idade variável entre seis e oito semanas, e divididos em três grupos: T. canis – 

20 ratos infectados com 300 ovos de Toxocara canis; T. cati –20 ratos infectados 

com 300 ovos de Toxocara cati e controle – 10 ratos sem infecção. Todos os 

animais receberam uma marcação com solução saturada de Ácido Pícrico para 

permitir a diferenciação entre os indivíduos de cada gaiola. O mesmo procedimento 

foi efetuado em 50 exemplares machos de R. norvegicus submetidos às mesmas 

condições. 

 Para quantificação dos ovos, calculou-se a média da contagem de três 

lâminas contendo 50µL do conteúdo do tubo com a cultura de ovos e ajustou-se a 

quantidade de 300 ovos em 0,2mL para cada animal (Lescano et al, 2004). 
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A infecção dos animais foi efetuada por via oral, por intermédio de agulha de 

gavagem para ratos e nos animais do grupo controle foi administrada, pela mesma 

via, quantidade equivalente de solução fisiológica. 

4.6 Avaliação da força muscular  

Nos dias 5, 15 e 40 pós-infecção (dpi) por T. canis e T. cati, os animais dos 

grupos infectados e controle foram submetidos à avaliação para determinação da 

intensidade de força muscular nas patas dianteiras. 

A avaliação da força muscular foi efetuada com emprego de aparelho 

especial (“grip strength meter for rat’’, catálogo no 47105, produzido por Ugo Basile, 

Biological Research Apparatus, Comerio, Varese, Itália). O aparelho possui uma 

base com uma haste em forma de “T” ajustada a um transdutor de força que se liga 

a um amplificador de pico (Fig. 2). O animal foi colocado sobre a base em frente a 

haste e, ao ser puxado pela cauda, agarrou-se à haste com as patas dianteiras 

puxando-a até gerar fadiga muscular e consequentemente liberação da mesma. O 

pico de força foi captado pelo aparelho e apresentado no visor de cristal líquido em 

gramas. Este procedimento foi feito com três repetições para cada grupo, obtendo-

se a média da força muscular, obedecendo à sequência da primeira medida. Na 

mesma ocasião, os animais de cada grupo foram pesados individualmente para 

averiguar se, no período da infecção, houve diminuição da massa corporal, o que 

poderia influenciar na força dos animais.  
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         Figura 2 : Aparelho Grip strength meter for rat 

4.7 Avaliação do comportamento no Labirinto em Cruz  Elevado  

Nos dias 40 e 70 pós-infecção os animais foram submetidos à avaliação das 

variáveis comportamentais no labirinto em cruz elevado, para determinação dos 

níveis de ansiedade, empregando-se técnica descrita por Pellow et al, (1985 e 

1986).  

O laboratório onde foram executados os testes comportamentais era 

constituído de uma ante-sala com bancada para disposição das gaiolas e duas salas 

para procedimento dos testes. O nível de iluminação das salas era similar ao do 

biotério. As portas estavam equipadas com perfil de borracha para minimizar ruídos 

externos. 

O labirinto em cruz elevado utilizado foi construído a partir do descrito por 

Handley e Mithani (1984), com algumas modificações. O aparato é constituído de 

madeira de cor branca, com elevação de 50 cm do solo. Possui dois braços abertos 

de 50x10 cm cruzados perpendicularmente por dois braços da mesma dimensão 

fechados por parede de madeira de 40 cm de altura com a parte superior aberta. O 
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ponto onde os braços se cruzam é formado por uma arena central de 10x10 cm (Fig. 

3). 

 

Figura 3 : Labirinto em Cruz Elevado 

Uma hora antes do procedimento, os animais foram transferidos para a ante-

sala do laboratório para ambientação. Após este período, os animais foram 

individualmente levados à sala onde estava posicionado o aparelho e colocados na 

intersecção dos braços do labirinto, com a cabeça voltada para o braço aberto, em 

sentido oposto ao avaliador. Cada animal permaneceu no aparelho por 5 minutos. 

Durante este tempo, foram observadas as variáveis: tempo de permanência dos 

animais nos braços abertos, fechados e no centro. Frequência de entrada nos 

braços abertos e fechados, fundo dos braços abertos e dos braços fechados e 

frequência de mergulhar a cabeça no braço aberto (head dipping). Nos intervalos 

entre cada animal, o aparato foi higienizado com Etanol 5%.  

Tomou-se como padrão de entrada nos braços abertos e fechados, quando 

o animal estivesse com as quatro patas posicionadas nos respectivos braços.  
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4.8 Avaliação da atividade motora em campo aberto  

A atividade motora, outro parâmetro comportamental, foi medida por meio da 

técnica de determinação de atividade motora em campo aberto, conforme descrição 

de Guaraldo et al, (2000), Nasello et al, (1998) e Silva et al, (1997),  utilizando 

aparelho Basile 47420 Multiple Activity Cage (Fig. 4). 

 

Figura 4 : Gaiola para movimentação espontânea em campo aberto (Cage Activity) 

Para todos os procedimentos de análise comportamental, os animais foram 

retirados do biotério e colocados na ante-sala do laboratório durante uma hora para 

ambientação.  

Após período de ambientação, os animais foram individualmente 

introduzidos na parte central da caixa acrílica do aparato por 5 minutos para 

observação e registro das variáveis de comportamento: movimentos horizontais e 

verticais, tempo de Grooming (comportamento de auto limpeza), quantidade de 

pellets fecais eliminados e tempo de imobilidade. 
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Movimentos horizontais e verticais dos animais eram registrados pelo 

aparelho por meio de quatro barras com sistema de sensor infra-vermelho dispostas 

nas laterais da caixa acrílica. As outras variáveis foram manualmente medidas. 

4.9 Recuperação e quantificação de larvas   

No final do experimento, os animais foram submetidos a eutanásia e 

efetuou-se digestão da musculatura e sistema nervoso central em solução ácida de 

todos os animais, para confirmação da infecção e avaliação da carga parasitária. 

4.10 Análise estatística das variáveis 

Para análise estatística das variáveis: peso, força muscular e 

comportamento, efetuaram-se testes de variância de medidas repetidas, análise de 

variância, e Kruskal-Wallis utilizando o programa SPSS versão 17. 

4.11 Ética animal 

O protocolo experimental foi avaliado e aprovado pelo Comitê de Ética do 

Instituto de Medicina Tropical de São Paulo 010/06 e 003/08 (Anexos A e B). 
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5 RESULTADOS 

5.1 Padrão de migração de larvas de T. cati em R. norvegicus 

Larvas de T. cati foram recuperadas em todos os órgãos e carcaça de R. 

norvegicus durante todo o período do experimento, com  menor quantidade 

observada nos rins, olhos e cérebro. Encontrou-se maior concentração de larvas na 

musculatura e fígado, com média mais elevada nos dias 15 e 60 e 3 e 5 pós-

infecção, respectivamente. No fígado, houve diminuição gradual no número médio 

de larvas até o 10º dpi e em seguida notou-se estabilização. Nos rins, a média de 

larvas também foi maior no 3º dpi, diminuindo ao longo do experimento.  

A tabela 1 mostra a média e desvio padrão de larvas de T. cati recuperadas 

dos diversos órgãos e musculatura de R. norvegicus após infecção experimental 

com 300 ovos.  

Tabela 1  – Média das larvas de T. cati recuperadas de órgãos e tecidos de R. 
norvegicus experimentalmente infectados em diferentes dias pós-
infecção. 

 
Grupo  
n=21 *DPI Carcaça Fígado Pulmões Rins Olhos Cérebro 

1 3 67,3(±25,1) 86,3(±17,6) 77,3(±30,7) 12,0(±3,4) 0, 3(±0,5) 0,0(±0,0) 

2 5 154,0(±80,6) 29,6(±16,1) 74,0(±29,4) 11,6(±6,0)  0,3(±0,5) 3,3(±2,8) 

3 8 115,3(±97,8) 4,0(±2,6) 13,6(±5,0) 1,3(±1,5) 0,3 (±0,5) 0,6(±1,1) 

4 10 54,6(±4,1) 0,3(±0,5) 12,0(±17,3) 0,3(±0,5) 0,0 (±0,0) 1,0(±1,0) 

5 15 236,6(±72,3) 2,6(±3,7) 40,0(±32,0) 1,6(±1,1) 0 ,0(±0,0) 1,6(±1,5) 

6 30 176,6(±75,7) 2,3(±0,5) 14,6(±14,1) 0,0(±0,0) 0 ,3(±0,5) 3,3(±3,5) 

7 60 290,3(±9,2) 2,3(±0,5) 44,0(10,1) 0,3(±0,5) 0,0(±0,0) 0,0(±0,0) 

    *DPI= dia pós-infecção 
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Os dados obtidos na primeira fase do presente trabalho foram publicados na 

revista Memórias do Instituto Oswaldo Cruz (Santos et al 2009)(Anexo, C). 

5.2 Força Muscular - fêmeas 

No 5º e 15º dias pós-infecção observou-se diminuição da força muscular das 

patas dianteiras com diferença significante entre os valores de força nos ratos 

infectados por T. canis e T. cati quando comparados com o grupo controle; essa 

diferença, porém, não foi observada entre os animais dos grupos infectados. No 42º 

dia pós-infecção, todos os grupos apresentaram diferenças significantes entre si, 

com maior destaque para o grupo infectado com T. cati (Tabela 2). 

Não houve diferença no peso dos animais infectados quando comparados 

com os do grupo controle.  

Tabela 2 – Valor médio da força muscular e do peso de R. norvegicus fêmeas aos 5, 15 
e 42 dias após infecção por T. cati ou T. canis. 

  

Grupo  

Força muscular (g) Peso(g) Força muscular (g) Peso(g) Força muscular (g) Peso(g) 

5 dias 15 dias 42 dias 

       
Controle 

n=8 471,0(58,5) 253,1(±20,6) 461,5(±94,6) 264,5(±23,2) 356,0(43,2) 277,5(±22,6) 

       

T. canis 
n=10 348,8(±100,4)* 252,4(±34,8) 319,1(±98,7)* 244,3(±13 ,7) 216,2(74,4)*+ 275,5(±16,8) 

       

T. cati 
n=10 368,3(±83,6)* 256,5(±24,1) 326,3(±111,9)* 253,3(±13 ,0) 162,7(28,1)*+ 271,2(±15,0) 

*Diferença significante comparado ao grupo controle, + diferença significante entre os grupos infectados 

5.3 Força Muscular - machos  

Os machos apresentaram diminuição estatisticamente significante entre 

todos os grupos durante todo o experimento com maior decréscimo da força 

muscular nos animais do grupo infectado com T. cati.  
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Nos três períodos do experimento não se observou diferença 

estatisticamente significante entre o peso dos animais de todos os grupos.    

A tabela 3 resume os dados da força muscular das patas dianteiras e peso 

obtidos dos animais nos três períodos avaliados.  

Tabela 3  – Valor médio da força muscular e do peso de R. norvegicus machos aos 5, 15 e 
42 dias após infecção por T. cati ou T. canis. 

  

Grupo  

Força muscular (g) Peso(g) Força muscular (g) Peso(g) Força muscular (g) Peso(g) 

5 dias 15 dias 42 dias 

       
Controle 

n=10 249,1(±21,9) 188,3(±12,6) 285,9(±47,9) 237,2(±21,4)  561,5(±56,5) 365,0(±28,0) 

       

T. canis 
n=20 114,7(±30,8)* 197,2(±19,1) 157,1(±30,2)* 236,4(±25, 1) 402,5(±73,5)* 362,4(±34,2) 

       

T. cati 
n=19 94,0(±21,2)* 199,8(±24,4) 120,3(±25,0)* 249,3(±26,7 ) 284,8(±66,8)* 347,0(±47,2) 

*=p<0,05 

5.4 Comportamento 

 

5.4.1 Labirinto em Cruz Elevado - Fêmeas 

 

A média e desvio padrão das variáveis de frequência de entrada nos braços 

aberto e fechado, fundo dos braços aberto e fechado, head dipping e tempo de 

permanência nos respectivos braços e no centro, das fêmeas de R. norvegicus aos 

40 e 70 dias pós-infecção estão dispostas em forma de tabela no Apêndice A.  

Aos 40 dias pós-infecção, os animais dos grupos T. canis e T.cati 

apresentaram maior frequência de entradas nos braços abertos quando comparados 

ao grupo controle. Na análise da frequência de entrada no fundo dos braços abertos 

os animais dos grupos infectados apresentaram menor frequência de entradas 

(fig.5). Para as variáveis de entrada nos braços fechados e no fundo dos mesmos, 
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os grupos T. canis e T. cati mostraram maior frequência. Analisando a variável head 

dipping observouu-se que não houve diferença entre os grupos.  

 

Figura 5 – Média da frequência de entrada de R. norvegicus fêmeas no braço aberto 
(EBA), fundo do braço aberto (FBA), braço fechado (EBF), fundo do braço 
fechado (FBF) e head dipping no Labirinto em Cruz Elevado com 40 dias 
após infecção. 

 

Para as variáveis de tempo de permanência nos braços abertos, fechados e 

centro do labirinto em cruz elevado, os animais dos grupos infectados 

permaneceram mais tempo nos braços abertos, sendo que o grupo T. canis 

apresentou diferença significante quando comparados ao grupo controle (fig.6). 

 

Figura 6  – Média do tempo de permanência de R. norvegicus fêmeas no braço 
aberto (TBA), braço fechado (TBF) e no centro (TC) do Labirinto em 
Cruz Elevado com 40 dias após infecção. 
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Com 70 dpi, o grupo T. cati entrou com menor frequência nos braços abertos 

quando comparado aos grupos T. canis e controle. Em contrapartida, a frequência 

de entrada no fundo dos braços abertos foi maior para o  grupo T. canis. A 

frequência de entradas nos braços fechados foi maior para o grupo T. cati. Para a 

variável entrada no fundo dos braços fechados, os grupos T. canis e T. cati 

apresentaram menor frequência quando comparados ao grupo controle. Não houve 

diferença entre os grupos quando avaliada a variável head dipping (fig.7).   

 

 

Figura 7 – Média da frequência de entrada de R. norvegicus fêmeas no braço aberto 
(EBA), fundo do braço aberto (FBA), braço fechado (EBF), fundo do braço 
fechado (FBF) e head dipping no Labirinto em Cruz Elevado com 70 dias 
após infecção. 

 

Aos 70 dias após infecção, o tempo de permanência nos braços abertos foi 

maior nos grupos infectados. T. canis apresentou maior tempo de permanência nos 

braços abertos e menor tempo nos braços fechados. O tempo de permanência no 

centro do labirinto em cruz elevado foi praticamente igual para todos os grupos 

(fig.8).  
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Figura 8  – Média do tempo de permanência de R. norvegicus fêmeas no braço 
aberto (TBA), braço fechado (TBF) e no centro (TC) do Labirinto em 
Cruz Elevado com 70 dias após infecção 

 

5.4.2 Labirinto em Cruz Elevado - Machos 

 

A média e desvio padrão das variáveis de frequência de entrada nos braços 

aberto e fechado, fundo dos braços aberto e fechado, head dipping e tempo de 

permanência nos respectivos braços e no centro, dos machos de R. norvegicus aos 

40 e 70 dias pós-infecção estão dispostas em forma de tabela no Apêndice B. 

Avaliando-se os machos no labirinto em cruz elevado aos 40 dpi, observou-

se que os grupos T. canis e T. cati mostraram maior frequência de entrada nos 

braços abertos e no fundo dos braços abertos quando comparados ao grupo 

controle. Com relação a frequência de entrada nos braços fechados e no fundo dos 

mesmos, apenas o grupo T. cati apresentou menor frequência de entrada. Os 

animais infectados por T. canis não apresentaram head diping durante o teste no 

labirinto em cruz elevado, o mesmo não ocorreu com o grupo T. cati que apresentou 

maior frequência entre os grupos (fig.9). 
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Figura 9 – Média da frequência de entrada de R. norvegicus machos no braço 
aberto (EBA), fundo do braço aberto (FBA), braço fechado (EBF), fundo 
do braço fechado (FBF) e head dipping no Labirinto em Cruz Elevado 
com 40 dias após infecção. 

 

Quando observado o tempo de permanência nos braços abertos e fechados 

do labirinto em cruz elevado, observou-se que o grupo T. cati gastou mais tempo 

nos braços abertos e menos tempo nos braços fechados e no centro quando 

comparado aos grupos T. canis e controle (fig.10).  

 

 

Figura 10  – Média do tempo de permanência de R. norvegicus fêmeas no braço 
aberto (TBA), braço fechado (TBF) e no centro (TC) do Labirinto em 
Cruz Elevado com 40 dias após infecção. 
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Aos 70 dias pós-infecção, os animais infectados por T. cati entraram com 

menor frequência nos braços abertos (fig.11), porém permaneceram mais tempo nos 

mesmos (fig.12). Apesar de não apresentar alteração na frequência de entrada nos 

braços abertos quando comparado ao grupo controle, o grupo T. canis permaneceu 

mais tempo nos braços abertos. Com relação à entrada nos braços fechados, 

observou-se que T. canis mostrou menor frequência de entradas quando comparado 

aos outros grupos, porém com maior tempo de permanência. 

 

 

Figura 11 – Média da frequência de entrada de R. norvegicus machos no braço 
aberto (EBA), fundo do braço aberto (FBA), braço fechado (EBF), fundo 
do braço fechado (FBF) e head dipping no Labirinto em Cruz Elevado 
com 70 dias após infecção. 
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Figura 12  – Média do tempo de permanência de R. norvegicus fêmeas no braço 
aberto (TBA), braço fechado (TBF) e no centro (TC) do Labirinto em 
Cruz Elevado com 70 dias após infecção. 

 

5.4.3 Movimentação espontânea em campo aberto - fêm eas 

Na avaliação das variáveis: freqüência de movimentos horizontais e 

verticais, tempo de grooming, imobilidade e quantidade de pellets fecais eliminados 

das fêmeas no teste de atividade motora em campo aberto com 41 e 71 dias pós-

infecção, pôde-se observar que não houve alterações estatisticamente significantes 

entre os grupos avaliados.  

A figura 13 mostra que os animais dos grupos infectados aos 41 dias 

movimentam-se com maior frequência no teste de movimentação espontânea em 

campo aberto quando comparados com o grupo controle, porém quando avaliado o 

tempo de grooming (fig.14) os grupos têm comportamento similar. A quantidade 

média de pellets fecais eliminadas pelos animais foi menor nos grupos T. canis e T. 

cati (fig.15). 
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Figura 13 – Média dos movimentos vertical e horizontal de fêmeas de R. norvegicus, 
com 41 dias de infeção no teste de atividade motora espontânea em 
campo aberto. 

 

 

 

Figura 14  – Média da imobilidade e grooming de fêmeas de R. norvegicus, com 41 
dias de infeção, avaliadas no teste de atividade motora espontânea em 
campo aberto. 
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Figura 15  - Eliminação de pellets fecais de fêmeas de R. norvegicus após 41 dias de 
infecção por T. canis ou T. cati e avaliadas com o teste de atividade 
motora espontânea em campo aberto.  

 

Aos 71 dias pós-infecção os animais apresentaram movimentos horizontais 

semelhantes entre si, porém a movimentação vertical foi mais frequente nos animais 

dos grupos T. canis e T. cati. Com relação ao tempo em que os animais 

permaneceram imóveis, T. canis apresentou maior tempo de imobilidade do que T. 

cati (fig.16). Além disso, os animais dos grupos infectados apresentaram menor 

tempo de grooming quando comparados ao grupo controle (fig.17). A eliminação de 

pellets fecais foi maior nos animais do grupo T. canis (fig.17). 

 

Figura 16  – Média dos movimentos vertical e horizontal de fêmeas de R.  
norvegicus, com 71 dias de infeção e avaliadas com o teste de 
atividade motora espontânea em campo aberto. 
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Figura 17  – Média da imobilidade e grooming de fêmeas de R. norvegicus, com 71 
dias de infeção avaliadas no teste de atividade motora espontânea em 
campo aberto. 

 

 

Figura 18  - Eliminação de pellets fecais de fêmeas de R. norvegicus após 71 dias de 
infecção com T. canis ou T. cati e avaliadas com o teste de atividade 
motora espontânea em campo aberto.  

 

5.4.4 Movimentação espontânea em campo aberto - mac hos 

Na avaliação da movimentação espontânea em campo aberto dos machos, 

os grupos infectados apresentaram movimentos horizontais com maior frequência 

quando comparados com o grupo controle. Para os movimentos verticais os grupos 
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apresentaram freqüências semelhantes (fig.19). Na avaliação do tempo de 

imobilidade os animais dos grupos T. canis e T. cati permaneceram menos tempo 

imóveis em comparação ao grupo controle. O tempo de grooming registrado foi 

semelhante entre os grupos (fig.20). Com relação à eliminação de pellets fecais, os 

animais infectados por T. cati apresentaram quantidade maior de fezes eliminadas 

(fig.21). 

 

Figura 19  – Média dos movimentos vertical e horizontal de machos de R. 
norvegicus, com 41 dias de infeção no teste de atividade motora 
espontânea em campo aberto. 

 

 

Figura 20  – Média da imobilidade e grooming de machos de R. norvegicus, com 41 
dias de infeção avaliadas no teste de atividade motora espontânea em 
campo aberto. 
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Figura 21  - Eliminação de pellets fecais de machos de R. norvegicus após 41 dias 
de infecção com T. canis ou T. cati e avaliadas com o teste de atividade 
motora espontânea em campo aberto.  

 

Quando avaliaram-se os grupos com 71 dias de infecção, o grupo T. canis 

apresentou maior frequência de movimentos horizontais e verticais quando 

comparados ao grupo controle (fig.22). As variáveis de tempo de imobilidade e 

grooming foram semelhantes entre os grupos (fig.23). A eliminação de pellets fecais 

foi menor no grupo T. canis (fig.24).  

 

 
 

Figura 22  – Média dos movimentos vertical e horizontal de machos de R. 
norvegicus, com 71 dias de infeção no teste de atividade motora 
espontânea em campo aberto. 
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Figura 23  – Média da imobilidade e grooming de machos de R. norvegicus, com 71 
dias de infeção avaliadas no teste de atividade motora espontânea em 
campo aberto. 

 
 

 
 

Figura 24  - Eliminação de pellets fecais de machos de R. norvegicus após 71 dias 
de infecção por T. canis ou T. cati e avaliadas com o teste de atividade 
motora espontânea em campo aberto.  
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6 DISCUSSÃO 

O conjunto de conhecimentos disponível na literatura acerca da biologia, 

epidemiologia e fisiopatologia da infecção de hospedeiros naturais e/ou paratênicos 

por T. cati, quando comparado ao existente no caso da infecção por T. canis é 

bastante escasso (Fisher, 2003). Este trabalho pretende contribuir para melhor 

compreensão de alguns aspectos importantes na relação parasito-hospedeiro 

estabelecida entre T. cati e R. norvegicus, roedor que atua como hospedeiro 

paratênico deste ascarídeo. 

O presente estudo analisou o padrão de migração de larvas de T. cati, 

alterações na força muscular e alterações comportamentais em R. norvegicus 

experimentalmente infectados com T. cati ou T. canis.  

Na análise da migração das larvas de T. cati em R. norvegicus 

experimentalmente infectados, pode-se observar alta concentração de larvas na 

musculatura durante todo período do experimento com maior recuperação no 60º dia 

pós-infecção (290,3±9,2). No cérebro, as larvas foram recuperadas, em baixa 

concentração a partir do 5º dia pós-infecção até o 30º dia com médias de 3,3±2,8 e 

3,3±3,5, respectivamente. 

Esses dados mostraram algumas diferenças entre o comportamento 

migratório das larvas de T. canis e T. cati. A migração de larvas de T. cati para o 

cérebro é menos expressiva com recuperação média entre 0,6±1,1 e 3,3±2,8, fato já 

visto previamente em camundongos (Bardón et al, 1994; Dubey, 1968) e ocorreu 

entre o 5º dpi e o 30º dpi. No 60º dpi não foi recuperada nenhuma larva do cérebro. 
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Lescano et al, (2004) observaram que a fase miotrópica e neurotrópica de T. 

canis ocorreu entre o 5º e 15º  dia pós-infecção, com maior recuperação nesses 

mesmos dias para fase miotrópica e 15º e 60º dia para fase neurotrópica. No mesmo 

trabalho pode-se observar homogeneidade na distribuição das larvas entre os 

órgãos, o que não aconteceu na infecção por T. cati que apresentou distribuição 

mais heterogênea com maior predileção pela musculatura. 

 Além disso, foram encontradas larvas nos olhos, logo no início deste 

experimento, confirmando os achados de Akao et al, (2000) em gerbilineos 

experimentalmente infectados e a hipótese a respeito da importância da larva de T. 

cati na etiologia da larva migrans ocular (LMO) ou toxocaríase ocular. Entretanto, 

sob as condições deste experimento, uma única inoculação de ovos larvados de T. 

cati e somente 60 dias de observação, R. norvegicus não pode ser considerado um 

bom modelo experimental para a pesquisa da LMO, quando comparado a outras 

espécies de roedores (Alba-Hurtado et al, 2000; Alba-Hurtado et al, 2009; 

Havasiová-Reiterova et al, 1995;). 

Segundo Fisher, (2003), apesar de existirem casos de infecção humana 

relatados na literatura, tem-se dado pouca importância a T. cati como agente de 

zoonose. A pesquisadora chama atenção, referindo dados da literatura, para o fato 

de que a larva migrans ocular pode estar mais relacionada com a infecção humana 

por T. cati do que por T. canis. 

Os dados apresentados neste estudo reforçam a hipótese da importância da 

infecção de R. norvegicus, em condições naturais, pois sugerem o papel deste 

roedor como um potencial reservatório tanto para T. canis quanto para T. cati no 

ambiente. Além disso, alguns trabalhos mostram que hospedeiros paratênicos 
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albergando larvas de terceiro estádio de T. canis, apresentaram alterações 

comportamentais facilitando a sua predação por cães (Holland e Cox, 2001, Lescano 

et al, 2004; Reperant et al, 2009). Com base nos dados obtidos no presente 

experimento, em relação ao padrão de migração larvar de T. cati em R. norvegicus, 

é possível supor que hospedeiros paratênicos infectados com T. cati tenham seu 

comportamento alterado, tornando-se assim presas fáceis de seus predadores 

naturais. 

Desde os anos 60 vem aumentando o interesse por parte de pesquisadores 

a respeito das mudanças comportamentais apresentadas por animais parasitados 

(Berdoy et al, 2000; Campbell e Fraser, 1961; Chieffi et al, 2009; Donovick e 

Burright, 1987;  Havlíček et al, 2001; Holmes e Bethel, 1972; Keimer e Read, 1991). 

Poucas relações ecológicas são tão íntimas quanto aquelas entre parasitos e seus 

hospedeiros. A coexistência desses seres ao longo do tempo permitiu-lhes criar 

mecanismos de adaptação, de ambos os lados, que favorecessem a convivência 

entre eles (Poulin, 1995).  

O fato é que não se conhece o mecanismo de ação que induz a alteração 

comportamental. Alguns autores afirmam que essas alterações são consequências 

de danos causados ao sistema nervoso, ou seja, efeito colateral da infecção (Hay et 

al., 1983; Hrdá et al., 2000). Já outros autores acreditam que esses parasitos são 

capazes de liberar substâncias que atuam como neurotransmissores que podem 

influenciar o comportamento do hospedeiro (Berdoy et al, 2000; Biron et al, 2005; 

Webster, 2007). De qualquer maneira, seja efeito colateral da infecção, seja por 

produção de neurotransmissores, é muitas vezes visível a alteração no 

comportamento de animais experimentalmente infectados. 



 

 

58

Hamilton et al, (2008) avaliando a expressão de citocinas no cérebro de 

camundongos de duas linhagens diferentes (Balb/c e NIH) infectados por T. canis, 

concluíram que havia um aumento na expressão de IL-5, IL-10, INFγ e indução de 

óxido nítrico sintetase (iNOS) no cérebro dos camundongos, principalmente da 

linhagem Balb/c. Segundo os mesmos autores, as alterações no comportamento 

desses roedores, como por exemplo o comprometimento da memória, podem ter 

ligação com a produção dessas citocinas.  

Em algumas relações parasito-hospedeiro, as modificações 

comportamentais são relativamente sutis, enquanto que em outras tornam-se 

bastante evidentes. Por exemplo, ratos infectados por Toxoplasma gondii mostraram 

um aumento em seu comportamento exploratório, elevando, de forma indireta, a 

probabilidade da predação pelo hospedeiro definitivo. (Berdoy et al, 1995a, 1995b).  

Chieffi et al, (2009), observaram que R. norvegicus, infectados com 

quantidades diferentes de ovos larvados de T. canis (300 e 2000 ovos), 

apresentaram diminuição da força muscular nas patas dianteiras somente após o 

30º dia da inoculação, porém a quantidade de ovos do inóculo, não teve influência 

na alteração da força destes roedores. Entretanto, quando analisadas três medidas 

efetuadas em seguida, percebeu-se que os animais que receberam 300 ovos 

apresentaram fadiga muscular mais intensa quando comparados com o grupo 

controle. 

Neste estudo, avaliaram-se as alterações na força muscular de machos e 

fêmeas de R. norvegicus experimentalmente infectados por T. canis ou T. cati aos 5, 

15 e 42 dias pós-infecção. Os dados obtidos mostraram que tanto machos como 

fêmeas desta espécie tiveram comprometimento da força muscular em todo o 
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período do experimento, sendo que o grupo de fêmeas infectadas com T. cati teve 

maior perda da força aos 42 dias pós-infecção, quando comparado com o grupo de 

fêmeas infectadas por T. canis e controle. Entretanto, entre os machos observou-se 

maior perda de força muscular durante os três momentos do experimento. 

Essas diferenças na alteração da força muscular entre as duas espécies de 

parasitos aqui estudadas, provavelmente se deveu às diferenças observadas no 

padrão de migração das larvas desses parasitos neste roedor (Tabela 1). O fato de 

T. cati ter predileção pela musculatura do hospedeiro deve influenciar, de alguma 

maneira, em seu desempenho e, numa situação de fuga diante de um possível 

predador, animais parasitados principalmente com T. cati poderiam, devido às 

alterações na força muscular, ter menor chance de sobrevivência, o que favoreceria 

a transmissão do parasito.   

Além do comportamento migratório das larvas, analisaram-se também 

alterações comportamentais nas fêmeas e machos dessa espécie de roedor 

infectados experimentalmente por T. canis ou T. cati.  

Diversos autores observaram em camundongos infectados com T. canis 

alterações em seu comportamento exploratório e desempenho de aprendizagem 

(Burright et al, 1982; Dolinsk et al, 1981; Donovick e Burright, 1987; Hay et al, 1986). 

Por outro lado, sabe-se que ratos têm predileção por explorar espaços 

fechados em comparação aos abertos e quando numa situação de escolha como, 

por exemplo, num labirinto em Y, preferem consistentemente os braços fechados 

(Ramos et al, 1997; Rodgers e Johnson, 1995, Rodgers et al, 1997). 
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No presente trabalho, embora não se tenha verificado diferença 

estatisticamente significante na frequência de entrada nos braços abertos do 

labirinto em cruz elevado pelas fêmeas infectadas por T. canis com 40 dias de 

infecção, quando comparadas ao grupo controle, pode-se observar que essa 

diferença foi significante em relação ao tempo de permanência deste grupo nos 

braços abertos. Todavia, aos 70 dias de infecção não se observou nenhuma 

diferença significante. Trabalhando com animais infectados por Toxoplasma gondii 

Hrdá et al (2000) também encontraram alterações comportamentais transitórias. 

Levando em consideração os índices de ansiedade: quanto maior a 

ansiedade, menor a percentagem de entrada nos braços abertos e de tempo gasto 

nos mesmos (Handley & Mithani, 1984; Pellow & File, 1986), pode-se sugerir que a 

infecção por T. canis teve efeito ansiolítico nesses animais. Entretanto, não se pode 

descartar a influência do ciclo estral no comportamento dos mesmos. Walf & Frye 

(2007) demonstraram que ratos ou camundongos fêmeas em fase diestro (baixos 

níveis de estradiol e progesterona) gastam menos tempo do que os machos nos 

braços abertos, ao passo que na fase de proestro (altos níveis de estradiol e 

progesterona) gastam mais tempo do que os machos. No entanto, discrepâncias 

entre os autores a este respeito têm sido observadas (Albebonetti e Farabollini, 

1992; Louvart et al, 2005). 

Quando se analisou o grupo dos ratos machos no labirinto em cruz elevado, 

não se observou diferença significante no comportamento desses animais. No teste 

de movimentação espontânea em campo aberto, também não foi observada 

nenhuma diferença significante entre os grupos dos machos e entre o grupo das 

fêmeas. 
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O mesmo não foi observado por Chieffi et al, (2010) que encontraram 

diferenças significantes ao avaliarem o comportamento de fêmeas de R. norvegicus 

30 dias após infecção com 2000 ovos larvados de T. canis no teste de 

movimentação espontânea em campo aberto. Essas diferenças podem estar 

relacionadas com a quantidade de ovos utilizados na infecção e com o tempo de 

infecção. Outro fator que pode ter influenciado relaciona-se aos equipamentos 

utilizados em cada experimento. Na avaliação do comportamento em campo aberto, 

utilizou-se arena circular, circundada com parede de madeira (Chieffi et al, 2010); o 

piso do aparato era dividido em 46 partes, por meio de círculos e segmentos radiais. 

No presente experimento empregou-se gaiola de atividade para análise de 

comportamento em campo aberto. Esta gaiola, ao contrário da arena, era constituída 

de paredes acrílicas transparentes e não havia divisões no piso. O fato do aparelho 

em acrílico permitir que animal tenha visão da área externa ao equipamento pode ter 

influenciado no seu estado de ansiedade. A ausência de marcações no piso, por sua 

vez, não permite estabelecer a frequência e o tempo com que o animal permaneceu 

no centro do aparato. 

O estudo da alteração do comportamento decorrente da relação parasito-

hospedeiro é de extrema importância, pois permite entender alguns dos mecanismos 

que estes parasitos utilizam para perpetuar sua espécie. O conhecimento desses 

mecanismos é necessário para a promoção de medidas de controle e prevenção de 

doenças relacionadas a infecções parasitárias. 
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7 CONCLUSÕES 

Os resultados do presente trabalho permitem concluir que: 

1. Larvas de terceiro estádio de T. cati apresentam em hospedeiros paratênicos 

comportamento migratório diferente do observado em larvas de T. canis, com 

predileção por localização na musculatura estriada. 

2. Exemplares de R. norvegicus, independente do sexo, apresentaram 

diminuição da força muscular nas patas dianteiras de forma mais acentuada 

quando infectados por larvas de T. cati, do que quando a infecção foi causada 

por larvas de T. canis. 

3. Fêmeas de R. norvegicus infectadas por larvas de T. canis revelaram 

alterações de comportamento permanecendo mais tempo em condições de 

exposição em campo aberto. O mesmo não se verificou entre fêmeas de R. 

norvegicus infectadas por larvas de T. cati ou entre roedores machos 

infectados por ambos os ascarídeos. 
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Apêndice A 

Tabela 4  – Média das variáveis de comportamento no labirinto em cruz elevado de R. norvegicus 
fêmeas aos 40 e 70 dias após infectados por T. cati ou T. canis. 

Variáveis comportamentais 

Controle (n=8)  Toxocara canis (n=19) Toxocara cati (n=19) 

40 dpi  70 dpi  40 dpi  70 dpi  40 dpi  70 dpi  

Entrada nos braços abertos (f) 0,5(±0,7) 1,8(±1,6) 2,1(±2,1) 1,9(±1,4) 1,0(±1,1) 1 ,0(±0,9) 

Fundo dos braços abertos (f) 0,5(±0,7) 0,3(±0,5) 0,2(±0,7) 0,6(±0,8) 0,1(±0,4) 0 ,3(±0,4) 

Entrada nos braços fechados (f) 3,3(±1,9) 3,3(±2,7) 5,4(±3,9) 3,3(±2,4) 5,6(±2,8) 3 ,5(±2,5) 

Fundo dos braços fechados (f) 3,2(±1,9) 3,0(±2,8) 4,4(±2,7) 2,7(±1,9) 5,0(±2,3) 2 ,6(±1,7) 

Head dipping(f) 0,1(±0,3) 0,0(±0,0) 0,2(±0,4) 0,1(±0,3) 0,1(±0,3) 0 ,0(±0,0) 

Tempo nos braços abertos (t)  13,8(±11,0)* 37,7(±30,3) 34,6(±26,3)* 98,4(±99,1) 23,2(±19,6) 54,3(±69,2) 

Tempo nos braços fechados (t) 268,6(±19,7) 238,1(±48,6) 239,1(±46,8) 178,1(±101,9 ) 255,8(±28,8) 224,4(±71,1) 

Tempo no centro (t) 19,5(±15,5) 24,1(±19,7) 23,0(±23,3) 23,4(±26,4) 21, 1(±16,7) 21,2(±24,3) 

* p<0,05;   (t) = Tempo em segundos;  (f) = freqüên cia,  
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Apêndice B 

Tabela 5  – Média das variáveis de comportamento no labirinto em cruz elevado de R. 
norvegicus machos aos 40 e 70 dias após infectados por T. cati ou T. canis. 

Variáveis comportamentais 

Controle (n=10)  Toxocara canis (n=15) Toxocara cati (n=15) 

40 dpi  70 dpi  40 dpi  70 dpi  40 dpi  70 dpi  

Entrada nos braços abertos(f)  3,3(±2,9) 2,8(±3,2) 4,3(±2,7) 2,0(±2,2) 4,0(±4,7) 2 ,8(±2,6) 

Fundo dos braços abertos(f)  0,2(±0,4) 0,0(±0,0) 0,8(±1,1) 0,5(±0,9) 1,2(±2,0) 0 ,1(±0,2) 

Entrada nos braços fechados(f)  3,5(±2,6) 3,8(±3,5) 3,6(±1,8) 3,6(±3,5) 2,9(±2,1) 2 ,5(±1,7) 

Fundo dos braços fechados(f)  4,0(±2,4) 2,0(±1,7) 4,1(±1,7) 2,4(±1,8) 3,2(±1,8) 2 ,0(±1,1) 

Head dipping(f) 0,5(±1,0) 1,9(±2,1) 0,0(±0,0) 2,6(±2,3) 1,4(±2,1) 3 ,4(±3,1) 

Tempo nos braços abertos(t)   44,1(±77,8) 7,6(±12,3) 43,9(±37,7) 33,1(±51,8) 64,3 (±85,6) 42,8(±57,7) 

Tempo nos braços fechados (t) 236,6(±79,1) 243,7(±88,4) 236,5(±45,8) 251,1(±60,1)  225,1(±88,3) 240,8(±57,8) 

Tempo no centro (t) 19,3(±20,4) 48,7(±90,1) 19,5(±16,1) 15,7(±16,6) 10, 5(±8,5) 16,9(±21,5) 

(f) = freqüência;  (t) = tempo em segundos  
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Apêndice C 

Tabela 6  – Média das variáveis de comportamento em campo aberto – Actômetro - de R. 
norvegicus fêmeas aos 41 e 71 dias após infectados por T. cati ou T. canis. 

Variáveis 
comportamentais 

Controle (n=8)  Toxocara canis (n=19) Toxocara cati (n=19) 

41 dpi 71 dpi 41 dpi 71 dpi 41 dpi 71 dpi 

Movimento vertical (f) 71,7(±46,6) 79,75(±63,3) 147,3(±142,1) 97,5(±90,0) 96,3(±47,6) 69,4(±34,3) 

Movimento hori zontal (f) 540,0(±283,9) 549,7(±231,3) 688,6(±343,1) 540,2(±290,8) 663,0(±288,4) 514,7(±201,5) 

Imobilidade (t) 106,8(±69,0) 63,2(±38,0) 57,0(±52,0) 77,2(±69,2) 61 ,2(±46,7) 53,2(±38,0) 

Grooming(t) 29,2(±21,4) 39,8(±36,9) 30,3(±22,0) 21,2(±22,6) 32, 4(±20,3) 24,0(±19,0) 

Pelets fecais (u) 0,3(±0,5) 0,5(±0,7) 0,3(±0,9) 0,6(±1,7) 0,1(±0,5) 0 ,5(±1,1) 

(f)=frequência; (t)=tempo em segundos; (u)=unidade 
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Apêndice D 

Tabela 7  – Média das variáveis de comportamento em campo aberto – Actômetro - de R. 
norvegicus machos aos 41 e 71 dias após infectados por T. cati ou T. canis. 

Variáveis 
comportamentais 

Controle (n=10)  Toxocara canis (n=15) Toxocara cati (n=15) 

41 dpi 71 dpi 41 dpi 71 dpi 41 dpi 71 dpi 

Movimento vertical (f) 100,5(±55,8) 98,5(±68,0) 96,0(±41,9) 127,4(±82,6) 100,6(±49,7) 91,0(±63,1) 

Movimento horizontal (f) 422,9(±205,6) 350,1(±175,9) 568,0(±258,0) 391,0(±214,1) 481,0(±153,5) 318,0(±209,0) 

Imobilidade (t) 187,1(±64,6) 169,9(±79,6) 158,1(±51,8) 167,2(67,2) 179,3(±46,5) 152,0(70,5) 

Grooming(t) 45,4(±22,6) 27,7(±25,1) 33,6(±24,6) 33,0(±25,9) 42, 2(±21,0) 31,0(±18,2) 

Pelets fecais (u) 3,0(±2,9) 3,1(±3,3) 3,3(±3,4) 2,0(±2,7) 4,5(±3,0) 3 ,6(±3,0) 

(f)=frequência; (t)=tempo; (u)=unidade 
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Anexo A - Carta de aprovação Comitê de Ética – Migr ação das larvas de T. cati 
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Anexo B - Carta de aprovação Comitê de Ética – Comp ortamento e força 
muscular  
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Anexo C - Publicação  parcial  –  Larval  recovery   of   Toxocara cati   in   
experimentally  infected  Rattus norvegicus and analysis of the rat as potential 
reservoir for this ascarid.  
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