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Introdução
A toxocarose é uma zoonose cosmopolita, tendo como principal agente

etiológico a espécie Toxocara canis (HOFFMEISTER et al., 2007). Embora a
infecção no homem geralmente ocorra pela ingestão de ovos embrionados do
parasito (HOFFMEISTER et al., 2007), o hábito de ingerir carne crua ou mal
cozida de animais que albergam a larva de T. canis também pode desencadear
a infecção humana. Existem registros de casos associados ao consumo de
fígados mal cozidos ou crus de frangos (NAGAKURA et al., 1989), patos
(HOFFMEISTER et al., 2007), bovinos (ITO et al., 1986) e cordeiros (SALEM &
SCHANTZ, 1992). Porém, não existem recomendações específicas para o
tratamento de vísceras e carnes como medida profilática da toxocarose. Assim,
torna-se importante investigar a eficácia da refrigeração e do congelamento de
vísceras de hospedeiros paratênicos contendo larvas de T. canis como medida
profilática da toxocarose humana.

Metodologia
Três grupos de cinco camundongos Balb/c fêmeas, de cinco a sete

semanas de idade, foram inoculados com 2.000 ovos embrionados de T. canis,
por gavagem (TAIRA et al., 2004). Os animais foram sacrificados 48 horas
após a inoculação (ÇETINKAYA et al., 2006), sendo retirados o fígado e o
coração para a realização dos tratamentos e do controle, como descrito a
seguir:
Grupo 1: -20ºC durante 10 dias, de acordo com a secção V, artigo 366 do
decreto estadual 23.430/74, referente a promoção, proteção e recuperação da
saúde pública no estado do Rio Grande do Sul.
Grupo 2: 0°C a 4ºC durante 10 dias, conforme secção V, artigo 365 do decreto
estadual 23.430/74.
Grupo 3 (controle): sem refrigeração e/ou congelamento.

A seguir, foi realizada pesquisa de larvas de T. canis por digestão
tecidual, conforme metodologia descrita por Xi & Jin (1998). Os tecidos do
coração e fígado foram digeridos por 8 horas, a 37˚C, em solução de pepsina
(1%) e ácido clorídrico (1%). O sedimento foi examinado em microscópio
óptico, para detecção e quantificação das larvas de T. canis.

Resultados e Discussão
Nos três grupos, foram identificadas larvas de T. canis no fígado, sendo

recuperadas em média 35,2 larvas nos fígados conservados por refrigeração e
24,4 nos conservados por congelamento. No grupo controle, foram
recuperadas em média 31,4 larvas, não havendo diferença significativa
(p>0,05) entre os três grupos. Também foi identificada uma larva no coração de
dois camundongos do grupo controle e uma larva no coração submetido a



refrigeração. Apenas as larvas recuperadas no fígado, após o tratamento por
congelamento, apresentavam sinais de degeneração e estavam sem
motilidade.

Conclusões
Este estudo permitiu o desenvolvimento de uma metodologia para

pesquisa de larvas de T. canis por digestão tecidual, visando avaliar a eficácia
de tratamentos por refrigeração e congelamento de vísceras, como medida
profilática da toxocarose humana. Diante disso, faz-se necessária a realização
de mais estudos com o intuito de investigar a viabilidade das larvas de T. canis
após estes tratamentos, empregando doses infectantes ainda mais baixas.
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