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INTRODUÇÃO
A toxocarose é uma zoonose de distribuição mundial e altamente prevalente

em países em desenvolvimento. Apesar disso, permanece pouco conhecida e
subdiagnosticada nos serviços públicos de saúde (ALDERETE et al., 2003; HOTEZ
& WILKINS, 2009). Esta parasitose é caracterizada pela migração e permanência por
períodos prolongados de larvas de helmintos em tecidos de hospedeiros acidentais
(BEAVER, 1969), sendo o nematóide Toxocara canis, parasito de cães e gatos, o
principal agente etiológico (GLICKMAN, 1979).

Esta zoonose acomete principalmente crianças menores de cinco anos devido
ao maior risco de infecção por ovos de T. canis, presentes em solos de áreas de
recreação (DESPOMMIER, 2003; SMITH & NOORDIN, 2006) e pelo sistema
imunológico ainda imaturo (HABLUETZEL et al., 2003).

Microrganismos probióticos têm sido utilizados com a finalidade de estimular
o sistema imunológico de pacientes e também de prevenir e de tratar doenças
(COPPOLA & TURNES, 2004). Embora o mecanismo de ação contra helmintos não
seja ainda completamente esclarecido, os probióticos são responsáveis por aumentar a
resistência do hospedeiro contra infecções (OLIVEIRA – SEQUEIRA et al., 2008;
SAAD, 2006). O Bacillus cereus variedade toyoi é um exemplo de probiótico muito
utilizado na medicina veterinária, pois estimula a resposta imune e favorece o ganho
de peso dos animais. Além de ser inócuo, apresenta-se resistente e estável às
condições do sistema digestivo, o que favorece o estudo deste probiótico (TURNES et
al., 1999).

A utilização de probióticos têm apresentado resultados satisfatórios no
tratamento de algumas enteroparasitoses. A administração do probiótico Enterococcus
faecium promoveu redução da intensidade de infecção por Giardia intestinalis em
camundongos (BENYACOUB et al., 2005), enquanto que ratos infectados por
Cryptosporidium parvum tiveram redução do tempo de infecção quando tratados com
Lactobacillus casei (GUITARD et al., 2006).

Além da dificuldade da realização do diagnóstico das várias síndromes
causadas pela infecção por larvas de T. canis nos seres humanos, a eficácia do
tratamento desta parasitose tecidual também é um desafio. Diante disso, o
desenvolvimento desta pesquisa, a primeira a estudar o efeito do probiótico B. cereus
var. toyoi em animais infectados por T. canis, é de extrema relevância, pois poderá
auxiliar no tratamento desta zoonose,  reduzindo o número de larvas, ou seja, a
intensidade da infecção no organismo do hospedeiro.

OBJETIVO
O objetivo deste trabalho será de avaliar o efeito imunoprotetor do probiótico

Bacillus cereus variedade toyoi sobre a intensidade de infecção por larvas de T. canis
em camundongos infectados experimentalmente.



MATERIAL E MÉTODOS
Dois grupos de 10 camundongos Swiss fêmeas serão formados. Os

camundongos do Grupo 1 serão tratados com B. cereus var. toyoi, administrado
diariamente junto à ração, na concentração de 106 UFC/g, durante 15 dias. Os animais
do Grupo 2 receberão ração sem adição de probiótico (controle), durante 15 dias.
Após este período, serão inoculados por gavagem 100 ovos embrionados de T. canis
em cada camundongo. Os animais serão sacrificados 60 dias pós-inoculação.

Para recuperação das larvas de T. canis será realizada a técnica de digestão
tecidual, com solução de pepsina e ácido clorídrico, do encéfalo, carcaça, fígado, rins,
pulmões, globos oculares, coração e baço (WANG & LUO, 1998).

Também serão determinados os níveis de IgG anti-Toxocara, pelo ensaio
imunoenzimático (ELISA), associado ao antígeno de excreção e secreção de larvas de
T. canis (TES), no dia da inoculação (dia zero) e 60 dias pós-inoculação.

RESULTADO ESPERADO
Espera-se que a administração do probióticos B. cereus var. toyoi promova um

efeito protetor e diminua a intensidade de infecção por larvas de T. canis.
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