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RESUMO 

O nematoda Lagochilascaris minor é o agente etiológico da lagochilascaríase 

em humanos. Até hoje, não se conhece o hospedeiro natural deste helminto e o Brasil 

registra cerca de 90% dos casos da lagochilascaríase humana mundial. O ciclo evolutivo de 

L. minor foi descrito utilizando um modelo experimental com camundongo e gato 

doméstico, comportando-se como hospedeiro intermediário e hospedeiro definitivo, 

respectivamente. O objetivo deste trabalho foi avaliar a histologia dos vermes adultos 

machos deste helminto, utilizando microscopia de luz. Estes exemplares foram retirados 

após necropsia de gatos mantidos em biotério, catalogados em vermes machos e fêmeas, 

sendo que os exemplares machos adultos foram fixados em solução de Formalina a 10% a 

quente, AFA e Paraformaldeído a 4% em tampão cacodilato de sódio 0,1 M pH 7,2. Após 

as diferentes fixações, as amostras foram desidratadas em uma série gradual de etanol em 

diferentes concentrações de teores alcoólicos, incluídas em historesina e cortadas com 3µm 

de espessura em micrótomo, com secções seriadas horizontais e transversais. Os cortes 

foram corados com Hematoxilina & Eosina (HE), Carmim, Giemsa e Azul de Toluidina. A 

melhores fixações foram alcançadas com o uso de AFA e Paraformaldeído a 4% em tampão 

cacodilato sódio 0,1 M pH 7,2 e a melhor coloração obteve-se a partir da utilização do 

corante HE, que evidenciou estruturas histológicas dos vermes adultos machos de L. minor 

como alça testicular, vesícula seminal, ducto ejaculatório, espermatozoides e espículo. 

Observou-se também estruturas do sistema digestório, sistema muscular, cutícula, asa 

lateral e linha lateral. As imagens dos cortes foram realizadas utilizando um 

fotomicroscópio com o auxílio do programa Motic Images Plus 2.0, selecionadas e 

analisadas. 
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ABSTRACT 

 
Nematoda Lagochilascaris minor is the etiologic agent of lagochilascaríase in 

human beings. Until today, no one knows the natural host of this helminth and Brazil 

registers about 90% of the cases of lagochilascaríase world-wide human being. The life 

cycle of L. minor was described using an experimental model in mice and domestic cat, 

behaving as an intermediate host and definitive host respectively. The objective of this 

study was to evaluate the histology of the adult males of this helminth worms, using light 

microscopy. These specimens were removed after necropsy of cats kept in their cages 

cataloged in male and female worms, and the adult male specimens were fixed in formalin 

solution 10 % hot,  AFA and 4% paraformaldehyde in sodium cacodylate buffer 0 1 M, pH 

7.2.  After the different fixations, the samples were dehydrated in a gradual series of 

ethanol in different concentrations of alcohol levels, and included in historesin cut with 

3µm –thick microtome, with horizontal and transverse serial sections. The sections were 

stained with Hematoxylin & Eosin (HE), Carmin, Giemsa and Toluidine Blue. The best 

fixation was achieved with the use of AFA and 4% paraformaldehyde in 0.1 M sodium 

cacodylate buffer pH 7.2 and the best staining was obtained from the use of the dye HE, 

which showed histological structures of adult male worms L. minor loop as testicular, 

seminal vesicle, ejaculatory duct, sperm and spicule. It was also observed structures of the 

digestive system, muscular system, cuticle, wing side and lateral line. The sections were 

photomicrographed using photomicroscope with the help of the program Motic Images Plus 

2.0, selected and analyzed.  
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1. INTRODUÇÃO/REVISÃO DA LITERATURA 

 

Leiper (1909), um helmintologista inglês, descreveu um novo parasito 

procedente de abscessos subcutâneos de dois pacientes naturais de Trinidad. Estes vermes 

eram pequenos, brancos e possuíam três grandes lábios ao redor da boca, que separavam-se 

do restante do corpo devido à presença de um profundo sulco cuticular e uma fenda vertical 

localizada em sua superfície interna (Figura 1). Por seus lábios apresentarem semelhança 

com os lábios de uma lebre, Leiper (1909) batizou o novo helminto com o nome 

Lagochilascaris. 

 

FIGURA 1: Fotomicrografia de vista lateral da extremidade anterior de Lagochilascaris minor. Extraído de rborl.org.br.acesso 29-08-2011 

Há cinco espécies conhecidas deste gênero, Lagochilascaris major Leiper 

(1910) considerado um parasito natural do leão africano (Felis leo sabakiensis); 

Lagochilascaris buckleyi Sprent (1971) que está associado a onça parda (Felis concolor); 

Lagochilascaris turgida (Stossich, 1902) Travassos (1924) encontrado infectando o gambá 

(Didelphis crassicaudata); Lagochilascaris sprenti Bowman, Smith & Little (1983) 

parasito do gambá norte-americano (Didelphis virginiana) e Lagochilascaris minor Leiper 

(1909) encontrado parasitando o homem e eventualmente, o gato e o cachorro (Campos et 

al 1992). 

L. minor tem sido incriminado como agente etiológico da infecção humana, a 

lagochilascariose ou lagochilascaríase, desde sua descrição. Casos desta helmintíase foram 
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relatados em Trinidad (Pawan 1926, 1927), Tobago (Draper & Buckley 1963 b), Suriname 

(Winckel & Treurniet 1956, Bruijining 1957, Oostburg & Varma 1968), Venezuela (Volcan 

et al 1982) , Colômbia (Mondragon et al 1973), Costa Rica (Brenes & Brenes 1961), 

México (Vargas-Ocampo & Alvarado-Aleman 1997) e Brasil (Artigas et al 1968). 

O primeiro caso humano brasileiro foi registrado por Artigas et al (1968) em 

uma paciente do estado de São Paulo que apresentava abscessos fistulizados no pescoço. 

Leão et al (1978) registrou um caso de lagochilascaríase na região amazônica. A partir 

desta data, o Brasil passou a deter cerca de 90% dos registros de lagochilascaríase humana 

mundial (Campos et al. 1987 e 1999; Fraiha et al. 1989; Paçô et al. 1998; Paçô et al. 1999) 

sendo que a maioria destes casos estão na região da Amazônia Legal que corresponde aos 

estados do Pará, Roraima, Acre, Rondônia, Tocantins e Mato Grosso (Palheta-Neto et al 

2002). Também foram registrados casos da doença nos estados do Paraná (Telles Filho et al 

1987), Mato Grosso do Sul e Goiás (Campos et al 1983). 

Segundo Yamaguti (1961), Lagochilascaris minor pertence a Classe Nematoda; 

Ordem Ascaroidea; Família Ascaridae; Subfamília Ascaridinae e Gênero Lagochilascaris. 

Utilizando o modelo experimental constituído por camundongo e gato 

doméstico, Campos et al. (1992) descreveram o ciclo evolutivo de L. minor. Através desse 

modelo, o isolado do parasito tem sido mantido em laboratório. Camundongos (Mus 

musculus) comportam-se como hospedeiros intermediários e gatos (Felis catus domesticus), 

hospedeiros definitivos do verme. Felis catus domesticus responde à infecção experimental 

por L. minor de maneira semelhante ao homem (Campos et al 1999).  

Os trabalhos de Campos et al. (1992) e Paçô et al (1999) confirmaram a 

hipótese formulada por Smith de que a infecção humana por L. minor fosse decorrente da 

ingestão de carne, crua ou mal cozida de animais silvestres, contendo larvas encistadas do 

parasito. Estes autores sugeriram que larvas contidas nos tecidos de roedores, uma vez 

eclodidas dos nódulos no estômago do homem, migrariam para as porções superiores do 

tubo digestório e tecidos vizinhos à faringe, tais como tonsila, ouvido médio, seios nasais, 

mastoide e demais localizações em que vermes têm sido encontrados. Suporam que as 

larvas eclodidas dos nódulos alcançariam às porções superiores do trato digestório e os 
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tecidos que se comunicam com a faringe, sem a obrigatoriedade do ciclo cardiopulmonar. 

Campos et al. (1992) observaram que componentes do trato digestório de carnívoros 

inviabilizavam as larvas de 3º estádio do interior de ovos de L. minor e que a passagem do 

parasito pelo organismo do hospedeiro intermediário seria essencial no sentido de conferir 

às larvas maior resistência, facilitando, por conseguinte, seu desenvolvimento posterior. Na 

primo-infecção, o hospedeiro intermediário desempenharia um papel fundamental no 

desenvolvimento do verme. 

1.1. Morfologia das formas evolutivas 

Em relação à morfologia o ascarídeo L. minor apresenta quatro estádios larvares 

(larvas de 1º, 2º, 3º e 4º estádios), vermes adultos machos e fêmeas e ovos. 

As larvas de 1º estádio medem aproximadamente 300 µm de comprimento e são 

dotadas de uma única cutícula. O tubo digestório é constituído pelo esôfago, que se inicia 

na extremidade anterior do corpo da larva, seguido de intestino, reto e ânus (Campos et al, 

1989). 

As larvas de 2º estádio são um pouco maiores, medindo cerca de 400 µm e são 

dotadas de uma única cutícula que se apresenta geralmente descolada nas extremidades 

anterior e posterior do corpo destas larvas. O tubo digestório apresenta as mesmas 

características das larvas de 1º estádio (Campos et al 1999). 

As larvas de 3º estádio de L. minor podem ser de três tipos: o primeiro são as 

larvas de 3º estádio encontradas no interior dos ovos deste helminto (Figura 2); o segundo 

são as larvas após a eclosão dos ovos no interior do estômago dos hospedeiros 

intermediários, que estão migrando pelo organismo do mesmo e, por fim, as larvas de 3º 

estádio encistadas na musculatura e tecidos do hospedeiro intermediário. 

Os exemplares de 3º estádio recuperados de ovos medem em torno de 600 µm 

de comprimento e apresentam duas cutículas, o que caracteriza a segunda muda larval; no 

ápice da extremidade posterior apresentam uma protuberância terminal, em forma de 

“botão”, originária de um estrangulamento de sua cutícula. O tubo digestório é semelhante 
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aos demais estádios larvares (Campos et al. 1989). Já as larvas de 3º estádio encistadas na 

musculatura esquelética dos hospedeiros intermediários, quando recuperadas destes, 

alcançam o comprimento de 8,93 mm, contrastando com os 600 µm daquelas recém-

eclodidas dos ovos e apresentam dois lábios subventrais e um lábio subdorsal pouco 

conspícuo. O tubo digestório é representado pelo esôfago, mais largo em sua porção final, 

intestino, reto e ânus. Nesta fase permanece a protuberância terminal encontrada nas larvas 

de terceiro estádio obtidas de ovos embrionados; entretanto, é possível distinguir os sexos 

em larvas de 3º estádio encontradas em nódulos de camundongos infectados. Na larva 

macho o primórdio genital se apresenta em forma de bastão, e na larva fêmea, em forma 

bilobada (Campos et al 1999). 

 

FIGURA 2: Fotomicrografia de uma larva de 3º estádio eclodindo de um ovo de Lagochilascaris. minor. Extraído de 

portalsãofrancisco.com.br acesso 18-11-2011 

As larvas de 4º estádio fêmeas medem de 8,81 a 13,60 mm de comprimento e se 

diferenciam da fase anterior pela presença de dois lábios subventrais, um lábio subdorsal 

bem desenvolvido e um discreto sulco pós-labial; a vulva se comunica com a vagina que, 

por sua vez, se diferencia nas primeiras ramificações uterinas (Campos et al. 1992). As 

larvas de 4º estádio machos medem de 8,41 a 13,86 mm de comprimento e um primórdio 

dos espículos é claramente visível na região da extremidade posterior destas. A formação 

das primeiras alças testiculares tem início na região que corresponde a cerca de um terço do 

comprimento do corpo. O tubo digestório é semelhante ao da fase anterior (Campos et al. 

1992).  

O verme adulto macho de L. minor (Figura 3) pode variar de 6,40 a 11,50 mm 
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de comprimento, com a extremidade distal recurvada e cauda curta. O sistema digestório é 

constituído por esôfago, intestino, reto e cloaca (Costa et al. 1986). O aparelho genital é 

formado por alças testiculares e espermatozoides em diferentes estágios de maturação, vaso 

deferente, vesícula seminal, ducto ejaculatório e espículos, órgãos quitinosos acessórios à 

cópula. Na extremidade posterior apresentam cerca de trinta pares de papilas pós-cloacais e 

cinco ou seis pares de papilas pré-cloacais (Campos, 1999). 

 

FIGURA 3: Fotomicrografia de um verme adulto macho de Lagochilascaris minor.Extraído de anaisdedermatologia.org.br acesso 18-11-

2011 

O verme adulto fêmea mede cerca de 5,50 a 13,00 mm de comprimento, sendo 

maiores que os machos, e apresenta cauda curta e reta, geralmente desprovida de 

protuberância terminal. O sistema genital é formado por vulva, vagina, útero (repleto de 

ovos), oviduto e ovários (Campos 1999) e o sistema digestório é constituído por esôfago, 

intestino, reto e ânus (fêmea) (Costa et al. 1986).  

Os ovos são de contorno arredondado ou ovalado, de casca espessa e irregular, 

evidenciando grande semelhança com os ovos de Ascaris lumbricoides (Figura 4). 

Apresentam de 15 a 26 escavações em torno da linha equatorial e seu tamanho pode variar 

de 40 a 83 x 58 a 98 µm (Campos et al. 1999). É no interior dos ovos que as larvas de 1º, 2º 

e 3º estádios desenvolvem-se. 
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FIGURA 4: Fotomicrografia de um ovo de Lagochilascaris minor. Extraído de portalsãofrancisco.com.br acesso 18-11-2011 

1.2. Aspectos clínicos  

A lagochilascaríase é uma doença de evolução crônica cujo processo infeccioso 

pode persistir por vários anos, sobretudo quando o verme se aloja no tecido subcutâneo do 

pescoço, seios paranasais e mastoide. Um exemplo desta natureza foi relatado por Sprent 

(1971 a e b) em paciente natural de Tobago, com infecção que se prolongou por 20 anos, 

envolvendo comprometimento cervical, retrofaringeano e nasal. Campos et al. (1995) 

também registraram um caso clínico com  tumoração na região cervical, com eliminação de 

vermes por meio do abscesso, cavidades oral e nasal por um período de seis anos em 

paciente natural do Estado do Pará – Brasil. 

Há aspectos totalmente desconhecidos no que diz respeito à interação entre o 

hospedeiro humano e L. minor, especialmente na fase inicial da doença. Em uma fase mais 

avançada da infecção, surgem no homem lesões tumorais (nódulos abertos ou fechados) nas 

regiões cervical (Oostburg 1971; Chieffi et al. 1981; Fraiha et al. 1983; Moraes et al. 1983; 

Aguilar-Nascimento et al. 1993; Vargas-Ocampo & Alvarado-Aleman 1997; Calvopina et 

al. 1998), mastoide (Ortlepp 1924; Winckel & Treurniet 1956; Corrêa et al. 1978; Campos 

et al. 1983; Rocha et al. 1984; Barbosa et al. 2005a), ouvido (Corrêa et al. 1978; Fraiha et 

al. 1983; Obeid et al. 1985; Costa et al. 1986; Orihuela et al. 1987; Veloso et al. 1992), 

amígdalas (Pawan 1926; Mondragon et al. 1973; Volcan et al. 1982), rinofaringe (Campos 
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et al. 1983; Botero & Little 1984; Zacariotti 1996), sistema nervoso central (Obeid et al. 

1985; Rosemberg et al. 1986; Barbosa et al. 2005b), e pulmões (Moraes et al. 1985; 

Rosemberg et al. 1986). As lesões tumorais, encontradas na região cervical, sob forma de 

pseudocisto, nódulo ou abscesso, apresentam-se com um diâmetro de 5 a 12 cm; são 

dolorosas, de consistência dura, com bordas indefinidas; quando fistulizadas, drenam 

material seropurulento, fétido, contendo ovos, larvas e vermes adultos (Artigas et al. 1968; 

Chieffi et al. 1981; Veloso et al. 1992). 

A intensa multiplicação do parasito nos tecidos do hospedeiro com a presença 

dos diversos estádios larvares, vermes adultos e ovos, caracteriza o fenômeno da 

autoinfecção. A migração do parasito, por meio dos tecidos, origina lesões secundárias 

próximas ou bem distantes do abscesso inicial, formando verdadeiros túneis nos tecidos 

comprometidos, demonstrando que o parasito apresenta intensa capacidade de lisar os 

tecidos dos hospedeiros definitivos, experimental e humano (Barbosa, 2005b). 

Há relatos do encontro de apenas um nódulo fistulizado no pescoço à época do 

diagnóstico e meses mais tarde vermes foram expulsos por meio da cavidade oral e conduto 

auditivo, apesar do uso de anti-helmínticos. Abscessos crônicos de conduto auditivo 

(otorreia purulenta por 1 ou 2 anos), tumoração dolorosa na região mastoidea podem 

evoluir para comprometimento neurológico (Zacariotti, 1996). Obeid et al. (1985) relataram 

um caso de paciente que apresentava volumosa tumoração cervical, envolvimento de 

mastoide e ouvido médio, seguido de franco acometimento do sistema nervoso central, 

caracterizado por distúrbios de marcha e ataxia cerebelar. 

Em alguns casos, lesões de ouvido e mastoide se estendem para a base do 

crânio com o desenvolvimento de abscessos extradurais e episódios de rigidez de nuca; a 

fase precedente pode ser caracterizada por história de zumbido no ouvido, otalgia intensa 

com irradiação de dor para a hemiface e eliminação de vermes por meio da cavidade oral. 

Em outras circunstâncias, abscessos de mastoide e ouvido médio podem desencadear 

manifestações neurológicas que podem se apresentar sob forma de cefaleia, crises 

convulsivas, paresia à esquerda e confusão mental (Veloso et al, 1992; Zacariotti, 1996). 

Veloso et al (1992) admitiram que o comprometimento neurológico possa ser decorrente de 

esclerose e diminuição da pneumatização da mastoide, destruição de elementos do ouvido 
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médio e interno com extensa inflamação do osso temporal, avançando para o cavum e 

interior do crânio. Quadros de tonsilite crônica acompanhada da sensação de vermes em 

movimento na garganta, eliminação de vermes por meio da boca, sensação de deglutição de 

vermes, cefaleia, otalgia, perda da audição, fraqueza geral podem ser observados em 

infecções de tonsila e orelha média. Casos de pneumonite acompanhada de febre, dispneia, 

cianose, insuficiência respiratória e óbito em pouco menos de três meses após o início dos 

sintomas em casos de comprometimento pulmonar já foram relatados (Moraes et al. 1985). 

1.3. Tratamento e diagnóstico 

Diversos medicamentos já foram utilizados em tratamentos para 

lagochilascaríase, tais como Levamizol (Corrêa et al; Chieffi et al 1981), Cambendazol 

(Faria et al 2001), Albendazol (Oostburg 1992), Thiabendazol (Oostburg 1971; Volcan et al 

1982), Metronidazol (Monteiro et al 1998), Dietilcarbamazina (Leão, 1977) e Ivermectina 

(Bento et al 1993). Barbosa et al (2005a, 2005b) utilizaram associados os medicamentos 

Levamizol/Albendazol/Ivermectina, com progressiva melhora do quadro do paciente. 

O fato que mais dificulta o tratamento dos pacientes com lagochilascaríase, 

além da dificuldade de diagnóstico correto destes, é que nas lesões estão presentes todos os 

estádios evolutivos do helminto, assim o fármaco para ser eficiente deverá atuar em todas 

as fases evolutivas deste parasito, sendo ovicida, larvicida e vermicida (Campos et al 1999). 

O diagnóstico da doença pode ser alcançado pelo encontro de ovos do verme 

em amostras de fezes dos pacientes (quando as lesões se localizam na rino e orofaringe e 

fistulizam para o tubo digestivo) ou pela presença de ovos, larvas e vermes adultos nas 

secreções das lesões. Contudo, em alguns casos essas lesões não se exteriorizam nem 

alcançam a luz do sistema digestório, fazendo-se necessário o uso de outros tipos de 

procedimentos. 

Pode-se utilizar exames histopatológicos de fragmentos obtidos por biópsia 

(Oostburg 1971, Moraes et al 1983, Veloso et al 1992), tomografia computadorizada 

(Zacariotti 1996), radiografia do tórax, pulmão e mastoide (Veloso et al. 1992, Moraes et 

al. 1985), rinoscopia (Botero & Little 1984) e otoscopia (Orihuela et al 1987, Rocha et al 
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1984). Não há métodos de diagnósticos sorológicos para a lagochilascaríase humana até o 

momento, pois pouco se conhece sobre a resposta imune humoral induzida por L. minor 

(Caldeira 2005). 
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2. JUSTIFICATIVA 

 

Os estudos histológicos são importantes ferramentas para o conhecimento 

estrutural de várias espécies. Quando se trata de estudo em gêneros parasitários de 

relevância médica para os humanos, tem-se um aditivo, que é a necessidade de se conhecer 

o agente etiológico para, munidos de conhecimento a respeito, podermos prevenir os 

malefícios causados por ele e combatê-lo corretamente. 

Os helmintos possuem uma variedade de formas, tamanhos e locais 

diferenciados de interferência em seus organismos hospedeiros, sendo que o maior número 

de parasitos causadores de doença pertence ao filo Nematoda. 

L. minor é um nematelminto que apresenta, além das características inerentes 

ao filo ao qual pertencem, hábitos peculiares e formas incomuns, conforme descrição de 

Leiper (1909). É o agente etiológico da lagochilascaríase humana, que vem sendo 

sistematicamente negligenciada no Brasil, apesar deste apresentar cerca de 90% dos casos 

registrados em todo o mundo e liderar a casuística mundial. 

Ao longo dos anos os profissionais de saúde humana e animal não têm 

diagnosticado corretamente o parasito. Tal situação ocorre devido a uma série de fatores 

que variam desde o simples desconhecimento sobre a existência deste helminto até sua 

forma de transmissão diferenciada envolvendo a necessidade da ingestão de carnes cruas ou 

mal cozidas de animais silvestres. 

Em se tratando da doença em animais a situação é ainda mais precária, pois o 

país quase não possui normas para uma política destinada à triagem das carnes de animais 

silvestres destinadas aos estabelecimentos comerciais que serão posteriormente repassadas 

aos consumidores, sendo estas abatidas na maioria das vezes clandestinamente e sem a 

mínima inspeção e higiene. 

O diagnóstico laboratorial da lagochilascaríase humana é firmado pelo exame 

parasitológico com a demonstração direta dos estádios evolutivos do parasito em amostras 

de fezes, secreções das lesões e identificação do helminto ao exame direto a fresco ou por 
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cortes histopatológicos de materiais obtidos por biópsia das lesões. Neste último 

procedimento, na maioria das vezes, a identificação do parasito em seus distintos estádios 

evolutivos é comprometida pelo desconhecimento da morfologia do helminto nestes tipos 

de preparações, a qual ainda é carente na literatura. 

O conhecimento sobre esta doença é incipiente, necessitando-se de novas 

pesquisas que tragam elucidações a respeito de inúmeros temas acerca do verme. Verifica-

se até o presente momento a utilização do modelo do ciclo biológico experimental descrito 

por Campos et al. (1992), deixando estes conhecimentos restritos aos poucos grupos de 

pesquisadores existentes no Brasil. 

Baseado em todos estes fatores é que esta dissertação foi proposta, almejando 

contribuir com o estudo morfológico de vermes adultos machos de L. minor, gerando o 

conhecimento e buscando elucidar parte das muitas atividades que devem dar sequência a 

esta linha de pesquisa, que coloca o Brasil na vanguarda.  

O material produzido com o presente facilitará a identificação do parasito nos 

exames parasitológicos e histopatológicos, inclusive com vistas futuras a subsidiar a 

vigilância sanitária com material para consulta/pesquisa que possa contribuir com 

melhorias em suas políticas de inspeção e atuação. 
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3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo geral: 

 

Estudar e documentar, por meio de cortes histológicos, a morfologia dos 

vermes adultos machos de L. minor, aprimorando o diagnóstico da doença em animais e 

humanos. 

 

 

3.2. Objetivos específicos: 

Estabelecer o método de fixação e coloração mais adequado para os 

procedimentos de estudos histológicos de L. minor.  

Subsidiar a escolha da melhor técnica, dentre as testadas neste trabalho, para o 

reconhecimento do parasito em cortes histológicos.  

Caracterizar a morfologia de vermes adultos machos de L. minor, em cortes 

transversais e longitudinais corados por HE. 

Contribuir na geração de melhorias na política de abate e inspeção sanitária das 

carnes de animais silvestres destinadas a estabelecimentos comerciais para o consumo 

humano, fornecendo material para pesquisa, por meio da morfologia do parasito. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Esse trabalho foi realizado no Laboratório de Biologia, Bioquímica e 

Imunologia de Helmintos e Biotério do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública 

(IPTSP), Laboratório de Estudos da Relação Parasito Hospedeiro - LAERPH (IPTSP) e 

Laboratório de Estudos Morfológicos (LABEM) do Instituto de Ciências Biológicas (ICB) 

da Universidade Federal de Goiás (UFG). 

4.1. Ciclo biológico experimental de Lagochilascaris minor 

4.1.1. Obtenção do parasito, dos ovos infectantes e preparação do inóculo 

Foi utilizado o isolado de L. minor, cujo material foi obtido por Campos et al. 

(1992) em lesões da paciente A.C.S., 22 anos de idade, procedente de Conceição do 

Araguaia - PA. O parasito foi mantido em Biotério no IPTSP utilizando-se camundongo 

(Mus musculus) como hospedeiro intermediário e gato doméstico (Felis catus domesticus) 

como hospedeiro definitivo, de acordo com o ciclo biológico experimental. 

Para obtenção de ovos infectantes, fezes de gatos infectados experimentalmente 

com L. minor foram recolhidas diariamente e submetidas ao Método de Sedimentação 

Espontânea com posterior suspensão em Sulfato de Zinco para concentração dos ovos 

(Oliveira et al 2002). Para processamento da embriogênese, os ovos concentrados foram 

recolhidos e mantidos em placas de Petri contendo solução de Formalina a 1% por um 

período de 40 dias à temperatura de 25ºC - 33ºC.  

Posteriormente, a suspensão dos ovos infectantes, já contendo larvas de 3° 

estádio em seu interior, foi centrifugada em solução fisiológica, em três operações 

sucessivas, para substituição da Formalina 1%, em um tubo graduado. A suspensão de ovos 

foi transferida para tubos graduados de centrifugação e daí foram retiradas três alíquotas de 

100 µL, as quais foram examinadas com auxílio de microscopia de luz. A concentração de 

ovos por mL foi calculada com o emprego de uma regra de três simples sobre o resultado 
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da média aritmética das três observações. 

4.1.2. Vias de inoculação e obtenção de vermes adultos machos para estudos 

histológicos 

Cada animal de um grupo de dez camundongos da linhagem C57BL/6 foi 

inoculado com 2.500 ovos infectantes de L. minor, por via oral, por meio de sonda 

esofagiana. Três gatos foram alimentados, individualmente, com carcaças de camundongos 

infectados contendo aproximadamente 180 nódulos com larvas encistadas de L. minor, 

estes gatos foram monitorados diariamente acerca da eliminação de ovos em suas fezes e 

foram necropsiados para obtenção dos vermes. 

Os camundongos foram necropsiados entre 60 a 90 dias após a inoculação e 

partes de sua musculatura, onde estavam localizados cistos contendo larvas de 3º estádio 

encistadas, foram fornecidas como alimento para os três gatos. As fezes destes gatos foram 

recolhidas diariamente e, após sucessivas lavagens utilizando trompa d’água, foi realizado 

o Método de Sedimentação Espontânea com posterior suspensão em Sulfato de Zinco 

(Oliveira et al 2002) para concentração dos ovos, sendo este material armazenado no 

Laboratório de Biologia, Bioquímica e Imunologia de Helmintos e Biotério do IPTSP para 

utilização em novas inoculações e em estudos vindouros. 

Uma vez constatada a interrupção na eliminação dos ovos, dois dos gatos foram 

eutanasiados e vermes adultos foram coletados da região do esôfago, rino e orofaringe, 

tonsilas, pescoço, ouvido, seios nasais, mastoide e sistema nervoso central. Os vermes 

foram separados de acordo com o sexo, sendo que os exemplares adultos machos foram 

processados para as análises por microscopia de luz. 

4.2. Procedimentos histológicos 

A fixação dos vermes adultos machos foi realizada em solução de Formalina a 

10% a quente, AFA e Paraformaldeído a 4% em tampão cacodilato de sódio 0,1 M, pH 7,2 

em temperatura ambiente. 

A desidratação foi realizada em uma bateria de etanol em diferentes 
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concentrações de teores alcoólicos 50%, 70%, 80%, 90% durante 15 min e duas vezes de 

15 min em álcool 95%, em seguida os vermes adultos machos foram transferidos para uma 

solução de álcool 95% e historesina na proporção de 1:1 por 2h, sendo colocados em resina 

pura overnight. 

As amostras foram incluídas em historesina, na posição desejada por 24h à 

temperatura ambiente para que ocorresse a polimerização. 

O material foi desenformado com cuidado e aderido em blocos de madeira com 

cola Araldite para a posterior execução de cortes em micrótomo. Os cortes foram corados 

por HE, Carmim, Azul de Toluidina e Giemsa (Filipe & Lake, 1983; Gabe, 1976; Luna, 

1968; Melo, 1980; Pearse, 1961) e, posteriormente, as lâminas foram montadas com 

Entellan® (Merck). 

4.3. Microscopia de luz e fotodocumentação 

As análises histológicas tiveram suas imagens capturadas utilizando-se 

fotomicroscópio (microscópio Olympus BX41 acoplado com a câmera Motican 2500), com 

o auxílio do programa Motic Images Plus 2.0, sendo posteriormente examinadas. 

Todos os esclarecimentos técnicos utilizados nos processos de obtenção e 

preparação do inóculo, inoculação, necropsia, fixação, inclusão e coloração estão 

detalhados na seção Anexos deste trabalho, assim como os procedimentos para preparação 

de todos os reagentes aqui empregados. 
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5. FLUXOGRAMA DOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS 

Inoculação dos Camundongos via  
Sonda Esofagiana 

Necropsia dos Camundongos 

Obtenção da Carcaça dos 
Camundongos Infectados 

Inoculação dos Gatos em Jejum 

Três Gatos: 
Observação 

Coleta e Análise Diária das Fezes 

Interrupção na 
Eliminação de Ovos nas 

Fezes 

Obtenção de Ovos e 
Manutenção dos Isolados 

Necropsia 
V.A.M. 

Procedimentos 
Histológicos 

Fixação e 
Coloração 

Fotodocumentação 

Obtenção dos Ovos Infectantes 
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6. RESULTADOS 

6.1. Métodos de fixação e coloração 

Foram utilizadas neste trabalho três técnicas de fixação: Formalina a 10% a 

quente, AFA e Paraformaldeído a 4% em tampão cacodilato de sódio 0,1 M, pH 7,2. Dentre 

estas técnicas destacaram-se o AFA e o Paraformaldeído a 4% em tampão cacodilato de 

sódio 0,1 M, pH 7,2 pela melhor conservação e manutenção das estruturas estudadas. A 

Formalina a 10% a quente, apesar de ser bastante utilizada como fixador para parasitos, não 

conservou bem o material, alterando sua cutícula e não penetrando de maneira satisfatória 

nesta, dificultando os cortes em micrótomo. 

Quanto à coloração, foram utilizadas as técnicas de HE, Carmim, Giemsa e 

Azul de Toluidina. Contudo o método que melhor corou os cortes empregados como teste 

foi a técnica de HE, pois evidenciou com maior nitidez as características de L. minor.
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6.2. Caracterização histológica de vermes adultos machos de Lagochilascaris minor 

A Figura 5 A, B e C evidenciou um corte transversal da porção média do corpo 

do verme adulto macho de L. minor. As seguintes estruturas foram observadas de fora para 

dentro: cutícula, células musculares com núcleo evidente e região globosa (Figura 5 A). Na 

Figura 5 B , em maior aumento, foram detalhadas as camadas cortical e interna da cutícula 

do verme, hipoderme ou subcutícula, células musculares estriadas com núcleo e nucléolo e 

região globosa. 

O corpo de L. minor apresentou-se revestido por uma cutícula com diversas 

cristas em forma serrilhada. Nesta cutícula evidenciaram-se duas regiões, a mais delgada e 

externa é a camada cortical e a mais espessa é a camada interna. Imediatamente após a 

camada interna da cutícula foi localizada uma estrutura denominada hipoderme ou 

subcutícula e, logo após esta iniciava-se o sistema muscular do verme (Figura 5 B). 

As células musculares deste nematoda possuem tamanhos e formas variáveis e 

arranjaram-se em fileiras alongadas em paralelo ao comprimento do verme, que nos cortes 

transversais, estavam dispostas em sentido transversal ao sentido do corpo. Quando coradas 

em HE essas células apresentaram núcleo com cromatina delicada e nucléolo evidente. 

Abaixo das células musculares e próximo da sua membrana celular, observou-se uma 

região rica em grânulos denominada região globosa. 

Os cortes longitudinais de L. minor foram apresentados na Figura 5 C e D. 

Observou-se na Figura 5 C a asa lateral e a linha lateral do vermes. A asa lateral é uma 

projeção de aspecto liso presente no gênero Lagochilascaris, que possui o formato de um 

cone com a extremidade afilada na qual não estão presentes as cristas serrilhadas da 

cutícula. Subjacente à asa lateral e à cutícula do verme, observou-se uma estrutura 

altamente vacuolizada denominada linha lateral. A linha lateral apresentou dois tipos 

distintos de células, algumas com citoplasma claro e grandes vacúolos e as demais com 

citoplasma escuro e vacúolos pequenos. Em ambas observou-se a presença de núcleos com 

cromatina delicada e nucléolos evidentes (Figura 5 D). A linha lateral percorria, 

longitudinalmente, todo o corpo do helminto. 
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FIGURA 5: Fotomicrografia da porção média do corpo de Lagochilascaris minor, A, B e C corte transversal; D, corte longitudinal. Em A, 

observou-se cutícula (cut), células musculares (célsmusc) com núcleo (nuc) e região globosa (rg); em B, notou-se a cutícula (cut) com suas 

camadas cortical (ccort) e interna (cint), hipoderme (hip), células musculares (célsmusc) com núcleo (nuc) e nucléolo (nclo) evidentes e 

região globosa(rg); em C, observou-se a asa lateral (alat) e a linha lateral (llat); e em D, obtivemos um detalhamento da linha lateral (llat), 

delimitada pelos músculos (musc) do verme, com suas células claras (cél cla) e células escuras (cél esc) e vários vacúolos (vac). (A e C 

100x; B e D 200x coloração HE) 
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A Figura 6 A, B e C representam cortes transversais da porção posterior do 

corpo de L. minor. Uma visão geral da histologia do verme, com observação de sua 

cutícula, células musculares, poro excretor e intestino é apresentada na Figura 6 A. Em 6 B, 

as células musculares deste helminto apareceram em detalhe, demonstrando um aspecto 

curioso, que é seu arranjo estriado oblíquo em relação ao perfil do corpo do próprio animal. 

Estas células também evidenciaram a forma de “U”, sendo nesta estrutura em “U” que está 

o aparelho contrátil do verme. É a porção posterior destas estruturas em formato de “U”que 

permanece em contato com a hipoderme, que, por sua vez, está em contato com a cutícula. 

Na porção apical destas células musculares está localizado seu sarcolema, esta região é 

denominada região globosa. 

Na Figura 6 C observou-se, em uma visão geral do corpo de L. minor, a 

localização transversal de algumas de suas estruturas internas como a cápsula cuticular, 

encontrada revestindo os órgãos internos do verme, incluindo o intestino, as bordas em 

escova presentes no ápice das células intestinais e que projetaram-se para a luz deste. Na 

luz intestinal notou-se a presença de alimento. 

Um corte longitudinal da porção posterior do corpo do verme, corado com HE, 

mostrou em detalhe as variações de suas células intestinais (Figura 6 D). Essas células se 

coraram em claras e escuras, sendo possível observar a presença de inúmeros vacúolos, 

núcleos localizados na região basal das células e nucléolos evidentes, sendo todo o epitélio 

revestido pela cápsula cuticular. No polo apical das células intestinais evidenciou-se a 

borda em escova, região que está em contato com a luz do órgão, com a provável função de 

absorção dos nutrientes ingeridos na alimentação do helminto. Notou-se no bolo alimentar 

a presença de uma célula, que provavelmente se trata de um glóbulo branco (Figura 6 D). 
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FIGURA 6: Fotomicrografia da porção posterior de Lagochilascaris minor A, B e C, corte transversal e em D corte longitudinal. Em A, 

observou-se  a cutícula (cut), células musculares (célsmusc), intestino (int) e poro excretor (pexc); em B ,tivemos um detalhamento das 

células musculares (célsmusc), que evidenciou sua forma em “U”, cutícula (cut), hipoderme  (hip) e região globosa (rg); em C, notou-se o 

intestino (int) com suas células apresentando longa borda em escova (besc), alimento (alim) na luz (lz) do órgão, em D, detalhando as células 

intestinais claras (cél cla) e escuras (cél esc), com longa borda em escova (besc), a luz (lz) intestinal com presença de alimento, núcleo (nuc), 

vacúolos (vac), cápsula cuticular (cc) e região globosa (rg).Em detalhe (seta) uma estrutura que parece ser um glóbulo branco (A e C 100x, B 

e D 200x coloração HE) 
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A Figura 7 A e B representam um corte longitudinal de L. minor. Em A 

observou-se o intestino, revestido pela cápsula cuticular. Notou-se a presença de células 

claras e escuras, com vários vacúolos e extensa borda em escova, a luz intestinal com 

presença de alimento. Em B detalhou-se a presença de alimento na luz intestinal e a borda 

em escova vacuolizada. 

 

 

 

 
 

FIGURA 7: Fotomicrografia do corte longitudinal de Lagochilascaris minor A e B. Em A, observou-se o epitélio intestinal revestido pela 

cápsula cuticular (cc), composto por células claras (cél cla) e células escuras (cél esc), borda em escova (besc), núcleo (nuc), vacúolo (vac) e na 

luz  (lz) do órgão havia  presença de alimento (alim); ao lado notou-se uma alça testicular (atest); e em B, o intestino (int), com vacúolos (vac), 

borda em escova (besc) e alimento (alim) em sua luz (lz). (A 100x e B 200x coloração HE) 
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A Figura 8 A, B, C e D mostrou a alça testicular do verme com 

espermatozóides em estágios de maturação diferenciados. A alça testicular é delgada e 

formada pela cápsula cuticular, estrutura que possui espessura mais densa à medida que 

aproxima-se do ducto ejaculatório, e pelas inúmeras células em seu interior, conhecidas 

como espermatogônias.  

Na Figura 8 A observaram-se cinco cortes com alça testicular imatura, cápsula 

cuticular e várias espermatogônias com núcleo e nucléolo evidentes, região globosa, 

músculo e cutícula. 

Na figura 8 B obtivemos imagens de alça testicular contendo espermatozoides 

em diferentes estágios de maturação, sendo que a alça da esquerda continha 

espermatozoides imaturos, a julgar pela proporção núcleo/citoplasma e a alça testicular da 

direita continha espermatozoides maduros. Observaram-se ainda o intestino, a região 

globosa e a cutícula. 

Na Figura 8 C observou-se outra alça testicular, revestida pela cápsula 

cuticular, com presença de espermatogônias achatadas e espaço intercelular significativo. A 

Figura 8 D mostrou, em detalhe, a espessa cápsula cuticular que reveste a alça testicular e 

suas grandes espermatogônias com núcleos pequenos e estruturas citoplasmáticas em forma 

de rosácea. 
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FIGURA 8: Fotomicrografia de alças testiculares de Lagochilascaris minor A, B, C e D. Em A, observaram-se várias alças testiculares 

(atest) revestidas com cápsula cuticular (cc), repletas de espermatogônias (sptg), núcleo (nuc) e nucléolo (nclo), cutícula (cut), músculo 

(musc) e região globosa (rg); em B, notaram-se dois estágios de maturação das alças testiculares (atest), as da esquerda são imaturas e a 

direita está madura, sendo composta por diversas espermatogônias (sptg), intestino (int), região globosa (rg) e cutícula (cut); em C, 

tivemos dois estágios diferentes de maturação das alças testiculares (atest), ambas revestidas pela cápsula cuticular (cc) e com várias 

espermatogônias (sptg) em seu interior; e em D, notaram-se cápsula cuticular (cc) e alça testicular (atest) com espermatogônias (sptg). 

(A, B e C 100x, D 200x coloração HE) 
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A Figura 9 A, B, C e D mostrou um corte longitudinal de L. minor. Em A 

observou-se, revestida pela cápsula cuticular, a junção da vesícula seminal e do ducto 

ejaculatório. No interior da vesícula seminal havia a luz e uma de suas células epiteliais e o 

ducto ejaculatório estava repleto de espermatozoides. A vesícula seminal é o local no qual 

os espermatozoides ficam armazenados, sendo formada por células com núcleo 

arredondado, nucléolo denso e cromatina delicada (Figura 9 B).  

O ducto ejaculatório (Figura 9 C), apresentou-se revestido pela cápsula 

cuticular, com espermatozoides em seu interior, epitélio regular e espaçamento intercelular. 

As suas células eram irregulares, prismáticas, com citoplasma com grânulos, núcleo 

localizado na base celular, nucléolos evidentes e grande espaço intercelular, que no ápice 

reúne o epitélio (Figura 9 D). 
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FIGURA 9: Fotomicrografia do corte longitudinal da vesícula seminal e ducto ejaculatório de Lagochilascaris minor. Em A, observaram-

se o músculo (musc), a cápsula cuticular (cc) revestindo o ducto ejaculatório (ducej) repleto de espermatozoides (sptz) e a vesícula seminal 

(vsem), com uma de suas células (cél) e luz (lz); em B; obtivemos um detalhe de uma célula (cél) da vesícula seminal (vsem) e cápsula 

cuticular (cc); em C, notaram-se a cápsula cuticular (cc), o ducto ejaculatório (ducej) com espermatozoides (sptz), as células (cél) de seu 

epitélio com nucléolo (nclo) e grandes espaços (espaço) intercelulares entre si; e em D, observaram-se as células do ducto ejaculatório 

(ducej) com núcleo (nuc) e núcleolo (nclo) e espaços (espaço) intercelulares. (A 100X, B e C 200x, D 1000x coloração HE) 
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A Figura 10 A, B, C e D mostrou, em corte longitudinal, alguns estágios do 

desenvolvimento dos espermatozoides de L. minor. Em A e B observa-se os 

espermatozoides na vesícula seminal. Na Figura 10 C os espermatozoides estavam na luz 

do ducto ejaculatório e em D evidenciou seu formato ameboide. 
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FIGURA 10: Fotomicrografia de corte longitudinal de espermatozoides de Lagochilascaris minor. Em A, observaram-se vários 

espermatozoides (sptz); em B, notaram-se em detalhe os espermatozoides (sptz); em C; obtivemos imagens do ducto ejaculatório (ducej) 

com espermatozoides (sptz) em seu interior; e em D, os espermatoizoides (sptz) estavam detalhados. (A 100X, B 200x, C 400x e D 

1000x coloração HE) 
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A Figura 11 A, B, C e D mostrou um corte transversal da porção posterior do 

verme macho de L. minor. Em A observaram-se o ducto ejaculatório, intestino e um 

espículo, em B o espículo foi detalhado evidenciando um canal em seu interior que parece 

obstruído. Quando observados em microscopia de luz e em cortes transversais, os espículos 

apresentaram superfície quitinosa, formato de um túbulo com extremidades afiladas 

corados fortemente, exceto na porção central (Figura 11 B). 

Na Figura 11 C observaram-se, em uma visão geral, os músculos de L. minor, o 

ducto ejaculatório, o intestino e os poros excretores, responsáveis pela excreção do verme, 

já em D notou-se a cutícula, músculos, ducto ejaculatório, intestino e poro excretor. 
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FIGURA 11: Fotomicrografia de corte transversal da porção posterior de Lagochilascaris minor em A, B, C e D. Em A, observaram-se 

o intestino (int), ducto ejaculatório (ducej) e o espículo (esp); em B, detalharam-se o espículo (esp) e seu canal; em C, notaram-se o 

ducto ejaculatório (ducej), músculos (musc), intestino (int) e os poros excretores (pexc); e em D, obtivemos imagens da cutícula (cut), 

poro excretor (pexc), intestino (int), músculos (musc) e ducto ejaculatório (ducej). (A e D 200x, B 1000x, C 100x coloração HE) 
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7. DISCUSSÃO 

 

Segundo Junqueira e Junqueira (1983), fixação é o procedimento que visa 

manter de modo definitivo as estruturas citológicas e histológicas dos vários tecidos, e que 

não existe fixador ideal, tendo todos eles vantagens e desvantagens. Devido a essas 

dificuldades é que, na tentativa de encontrar a fixação adequada ao material analisado, os 

pesquisadores tenham que testar alguns deles até obter um resultado satisfatório. 

Um dos fixadores mais utilizados no cotidiano da histotécnica é o formol, 

provavelmente devido ao seu baixo preço e fácil preparo. Quando utilizado para a fixação 

em parasitos o formol diluído costuma ser aquecido para melhorar sua atuação, contudo, 

com o uso deste fixador não foi possível a realização satisfatória da coloração, talvez pela 

quase não penetração do formol nas estruturas do verme devido à espessa cutícula deste. 

O AFA (Ácido Acético, Formol 40% e Álcool Etílico) mostrou-se um bom 

fixador, pois penetrou satisfatoriamente pela cutícula do verme, alcançando suas estruturas 

internas. É provável que a associação entre ácido, formol e álcool tenha potencializado a 

função de fixação do formol. Após a realização do procedimento com AFA, os vermes 

ficaram todos muito esticados, fato que auxiliou na inclusão. 

O Paraformaldeído é um sal que deve ser diluído em água destilada para ser 

utilizado. O único inconveniente observado na utilização de Paraformaldeído é que todos os 

exemplares fixados ficaram enovelados, o que dificultou a realização dos processos 

restantes. 

Dos métodos de coloração propostos (Carmim, Azul de Toluidina, Giemsa e 

HE) o que melhor evidenciou as estruturas a serem estudadas foi HE. O método HE é, 

certamente, um dos métodos mais difundidos na histopatologia devido a fatores como seu 

baixo valor de mercado, praticidade de sua confecção e utilização, e por proporcionar 

colorações, que além se serem muito bonitas, são também ricas em detalhes histológicos o 

que auxilia na observação dos cortes. 
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L. minor apresenta três lábios distintos, característica inerente a todos os 

ascarídeos, sendo dois destes subventrais e um subdorsal, sulco pós-labial, interlábios e 

papilas cefálicas (Sprent 1971a).  

A presença de um sulco pós-labial é o diferencial marcante deste gênero, este 

separa a região dos lábios do resto do corpo e origina o interlábio. Características como 

disposição e aspecto do interlábio parecem relacionar-se com atividade sensitiva (Oliveira 

1999).  

Sua cutícula tem aspecto serrilhado, sendo dividida em duas regiões: a camada 

mais externa, chamada de camada cortical, e a camada interna. Suas principais funções são 

a proteção do organismo do helminto contra as ações externas e a de exoesqueleto, servindo 

de apoio para a ação dos músculos (Rey 1991). Observa-se que em L. minor não há 

estriações na região cefálica, contudo elas estão no restante do corpo e estão distanciadas 

entre si por aproximadamente 0, 003 mm (Sprent 1971a). 

Ainda analisando a cutícula de L. minor, encontra-se uma estrutura denominada 

asa lateral. A asa lateral é uma saliência da cutícula que tem seu início na região do 

esôfago, próximo ao anel nervoso, tornando-se gradativamente estreita, quando na porção 

posterior do corpo do verme. Subjacente à asa lateral e interligada a esta, encontra-se a 

linha lateral. Esta estrutura percorre, longitudinalmente, todo o corpo do helminto e parece 

auxiliar na motilidade do parasito ou facilitar no processo de escavar os tecidos do 

hospedeiro (Sprent 1971a). 

A linha lateral parece apresentar dois tipos celulares distintos: algumas de suas 

células são claras e outras são escuras. Nas células claras estão muitos vacúolos grandes; já 

nas células escuras, estão vacúolos pequenos. Quando analisada em microscopia de luz, sua 

morfologia muito se assemelha ao tecido adiposo de diversos animais mamíferos.  

Imediatamente abaixo da cutícula e percorrendo toda a extensão do parasito, 

está a hipoderme ou subcutícula, que tem como função provável a sustentação e 

preenchimento (Oliveira 1999). 



 
 

33 
 

Observou-se neste trabalho as mesmas estruturas musculares encontradas por 

Oliveira (1999).O sistema muscular de L. minor inicia-se na região da hipoderme ou 

subcutícula. Apresenta células em forma de “U” com fibras radiais em relação ao corpo do 

verme (Oliveira 1999) muito semelhantes às observadas nos estudos de Rosenbluth (1965a) 

com A. lumbricoides. As células musculares do verme parecem ser contínuas, estendendo-

se no sentido longitudinal por toda a extensão de seu corpo. 

A região globosa é o sarcoplasma da célula muscular onde se localizam várias 

organelas e grânulos de glicogênio (Oliveira 1999). 

O tubo digestivo de L. minor é formado por esôfago, intestino, reto e cloaca 

(Leiper 1909). O intestino do verme encontra-se todo revestido por um tipo de capa 

denominada cápsula cuticular e parece ser formado por dois tipos celulares, as células 

claras e as escuras. A possível explicação para esta diferença na cor poderia se relacionar 

com a quantidade de organelas presentes nas células intestinais e com a composição 

química destas células (Oliveira 1999), onde as chamadas células claras teriam pouca 

quantidade de organelas e as células escuras teriam muita quantidade destas.  

Na porção apical das células intestinais existe uma delgada camada 

delimitadora que, nitidamente, separa o corpo celular da borda em escova e da luz 

intestinal.  Não se conhece a natureza estrutural desta camada. Já a borda em escova, por 

sua vez, muito provavelmente estejam ligadas à função de absorção dos nutrientes.  

O aparelho reprodutor do verme adulto macho de L. minor é composto por alça 

testicular, vesícula seminal, vaso deferente, ducto ejaculatório e como órgão acessório à 

cópula, apresenta os espículos. 

Em relação à alça testicular nota-se que quanto mais próxima da porção anterior 

do corpo do helminto ela está, mais as espermatogônias de seu interior variavam em sua 

forma. Quando a alça testicular está localizada na região anterior do verme, suas 

espermatogônias apresentam pouco citoplasma e um grande núcleo, que ocupava quase 

toda a célula. À medida que as espermatogônias se aproximam da vesícula seminal sua 
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forma novamente se altera, passando a apresentarem forma achatada, um grande espaço 

intercelular e grânulos.. 

A alça testicular apresenta grânulos de secreção e de glicogênio (Oliveira 1999) 

e está repleta de espermatogônias. Quando estas espermatogônias se aproximam da vesícula 

seminal, sua estrutura se modifica, havendo aumento de tamanho e variação nos grânulos 

do interior (Favard 1961 e Foor 1968) segundo trabalho de Oliveira (1999) estes grânulos 

se agrupam até que haja a formação de um grânulo único chamado de corpo refringente, 

provavelmente estas modificações estejam relacionadas com o processo de maturação dos 

espermatozóides. 

A vesícula seminal é um componente do aparelho reprodutor que apresenta 

grandes células com citoplasma denso e repleto de grânulos que, provavelmente, secretam 

seu conteúdo no seu interior. É na vesícula seminal que os espermatozoides amadurecem, 

passando a apresentar pseudópode. 

O ducto ejaculatório de L. minor apresenta células muito diferentes das 

encontradas nas alças testiculares e na vesícula seminal. Suas células epiteliais são 

cilíndricas, com ápice arredondado e com grandes espaços evidentes entre elas. 

Os espículos são órgãos de natureza quitinosa acessórios à cópula comuns a 

quase todos os nematoda. Eles podem ser em número de um ou dois, protraídos ou retraídos 

e são introduzidos na vagina não funcionando como um pênis, e sim como dilatador do 

órgão feminino e guia para os espermatozoides (Pessoa & Martins 1974). 

Em L. minor os espículos são observados em cortes transversais. Eles são 

estruturas levemente recurvadas, com extremidades afuniladas e com um nítido canal 

localizado em seu centro. É provável que este canal sirva como condutor ou armazenador 

de alguma substância importante para a cópula (Oliveira 1999). 
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8. CONCLUSÕES 

 

Na caracterização histológica dos exemplares adultos machos de 

Lagochilascaris minor em cortes transversais e longitudinais, corados pela técnica de HE 

foram evidenciadas diversas estruturas, sendo que, muitas dentre estas são comuns a outros 

vermes da família Ascarididae, como é o caso da cutícula, hipoderme, sistema muscular e 

espermatozoides. Outras, por sua vez, são próprias do gênero Lagochilascaris, como o suco 

pós-labial e a asa lateral. 

Poucos estudos foram realizados abrangendo os aspectos histológicos dos 

vermes adultos machos de L. minor. Esta carência de material de estudo e pesquisa 

prejudica muito no diagnóstico desta helmintose, visto que os cortes histopatológicos de 

materiais obtidos por biópsia das lesões de pacientes demonstram ser uma das principais 

maneiras de diagnóstico da lagochilascaríase humana. 

A presente documentação, por meio de cortes histológicos, trouxe imagens 

inéditas da morfologia dos vermes adultos machos do parasito estudado. Com o auxílio 

destas, como material de apoio, pode-se aprimorar o diagnóstico da doença em animais e 

humanos, sendo sugestão do presente trabalho a organização de um banco de imagens ou 

publicação de maior acessibilidade para sua identificação em material não convencional à 

pesquisa, como carnes de animais silvestres. 

Empregando-se os métodos de fixação Formalina a 10% a quente, AFA e 

Paraformaldeído a 4% em tampão cacodilato de sódio 0,1 M pH 7,2, estabeleceu-se que  

apenas a Formalina a 10% a quente não conservou nem penetrou bem no material, talvez 

devido à espessa cutícula do helminto. 

Já em se tratando da coloração, das quatro testadas inicialmente, Carmim, 

Giemsa, Azul de Toluidina e HE, a que se mostrou mais adequada para o procedimento em 

L. minor foi a HE, que, além de ser de fácil execução, evidenciou de forma nítida as 

estruturas externas e internas do verme. 
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 Estas informações são úteis e fundamentam critérios para a escolha, dentre as 

técnicas de fixação e coloração testadas neste trabalho, que viabilizem o reconhecimento do 

parasito em cortes histológicos em material humano e animal. 

Finalmente conclui-se que todo o material produzido contribui na geração de 

conhecimento, o que poderá acarretar melhorias na política interna de abate e inspeção das 

carnes de animais silvestres, pois evidencia imagens e informações novas, que poderão ser 

acionadas em exames durante o processo de seleção das carcaças na triagem destas carnes 

destinadas ao consumo humano. 
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10. ANEXOS  

10.1. Anexo 1 

10.1.1- Metodologia da técnica de preparação e concentração de ovos de L. minor 

(Oliveira, 2002): 

 

Material biológico: 

• Fezes de gatos infectados com Lagochilascaris minor. 

 

Material utilizado:  

• bastão de vidro 

• cálice (grande) 

• gaze dobrada 

• peneira 

• formalina 1% 

• tubos Falcon diversos 

• sulfato de zinco com densidade de 1, 180 

• densímetro 

• estante para tubos 

• centrífuga (velocidade nível três) 
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• trompa d’água 

• luvas descartáveis 

Procedimento: 

1. Colher todas as fezes do gato; 

1.1. Macerar toda amostra com pequena quantidade de água em cálice graduado grande; 

1.2. Após a maceração, preencher todo o cálice com água e homogeneizar; 

1.3. Preparar de 15 a 20 cálices com peneira coberta com gaze (dobrada 2x) 

dependendo da quantidade das fezes; 

1.4. Distribuir o material homogeneamente entre os cálices e ir completando o cálice 

com água, sobre a gaze, para a total lavagem do material e preenchimento total do cálice; 

1.5. Após a lavagem do material, espremer a gaze na peneira com o auxílio de uma 

espátula; 

1.6. Os cálices devem ser rigorosamente lavados por no mínimo 5x antes da 

concentração. O critério deve ser o quão límpido está o sobrenadante; 

1.7. As lavagens ocorreram da seguinte maneira:  

1° dia – deixar sedimentar por 24 horas;  

2° dia – com a trompa d’água retirar somente a metade do líquido do cálice e completar 

com água; 

3° dia – ao chegar “balançar” os cálices para sedimentar o que se acumulou nas paredes do 

mesmo, no mínimo 1 hora depois, retirar o sobrenadante até que o halo (formado pelo 

sedimento na parede dos tubos) se junte num círculo, tomando o cuidado para não aspirá-lo 

e descartá-lo, completando o cálice logo em seguida com água;  
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4° dia – pela manhã, novamente retirar o sobrenadante, sempre preservando o halo que se 

visualizará durante o processo, completar os cálices com Formalina 1% (bactericida) e à 

tarde repetir o procedimento;  

5° dia – durante o processo ,à medida que o sedimento estiver limpo, pode-se ir 

transferindo o sedimento de um cálice para outro; estando o sobrenadante claro, juntar na 

proporção média de 3 cálices para cada 1 novo formado. Continuar lavando os cálices 

exaustivamente com Formalina até a véspera da concentração. Os novos cálices formados 

entre 1 a 2 deverão estar com o sedimento ajustado a no máximo dois dedos de altura acima 

do fundo do cálice. 

OBS. Caso seja preciso faltar algum dia, deve-se colocar Formalina nos cálices. 

2. A partir deste ponto o material estará pronto para a concentração, podendo ser 

armazenado em cálice, porém nunca se esquecendo de revolver o material com a ajuda de 

uma seringa para oxigenar os ovos, viabilizando o embrionamento, que ocorrerá em um 

período de 40 dias. 

 

Com o material pronto segue-se o procedimento: 

2.1. Dividir o sedimento entre 4 e 8 tubos Falcon e completar com Formalina 1%; 

2.2. Lavar por pelo menos 3 vezes durante 3 min na centrífuga, sendo que a cada 

intervalo, resuspender o sedimento delicadamente com a ajuda de uma pipeta de Pasteur (de 

plástico); 

2.3. Depois de lavado o sedimento, retirar todo o sobrenadante e colocar o sulfato de 

zinco com densidade de 1180 e resuspender o material insistentemente para melhor 

homogeneização; 

2.4. Centrifugar por 3 min e retirar apenas uma média de 2 a 3 cm do líquido 

sobrenadante, rico em ovos. Proceder assim por 3 vezes consecutivas, sempre 

resuspendendo o material com vigor e completando com sulfato de zinco; 
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2.5. Em outros 8 tubos Falcon colocar mais da metade (8 mL) de Formalina 1%. Nestes 

tubos serão colocados os sobrenadantes em sulfato de zinco, isso irá corrigir a densidade, 

fazendo os ovos suspensos pelo sulfato de zinco descerem; 

2.6. Centrifugar novamente pelo menos 2 vezes por 3 min e desprezar o sobrenadante, 

deste modo se retirar o sulfato de zinco restante e tem-se o concentrado em Formalina 1%;  

2.7. Este será uma suspensão fina com o aspecto de “nuvem”; 

2.8. Fazer a contagem dos ovos seguindo a regra de três simples; 

2.9. Inóculo pronto para uso após período de embrionamento.  

Caso queira manter em geladeira (até 4º C) deve-se oxigenar com constância. O período de 

sobrevivência é superior a 400 dias. 

 

10.1.2- Procedimento para inoculação de camundongos: 

• Utilizar o papel toalha para limpar a bancada com o álcool 70%; 

• Em cima da bancada limpa, colocar as três caixas (uma caixa de transporte, uma 

caixa com os 3 camundongos e uma caixa vazia com grade); 

• Retirar o bebedouro da caixa dos 3 camundongos com muito cuidado para não 

estressá-los e retirar a grade.Pegar um camundongo pela metade de sua cauda; 

• Fechar a caixa dos 3 camundongos e colocar 1 camundongo em cima da grade da 

caixa vazia com bastante delicadeza, deixando-o segurar na grade, pegar com 

firmeza as duas orelhas, segura-las e colocar o camundongo de barriga para cima, 

prendendo sua cauda com os dedos; 

• Pegar uma seringa de 1 mL, contendo o material para inoculo já preparado, inocular 

o camundongo 0,2 mL do material fecal com ovos via sonda esofagiana; 

 



 
 

48 
 

• Depois de inoculá-lo, colocá-lo dentro da caixa vazia e fechá-la com a grade. 

Repetir o procedimento com os demais camundongos; 

• Etiquetar a caixa dos camundongos, amarrando-a com arame; 

• Retirar as três caixas citadas acima da bancada e as encaminhá-las uma a uma para a 

sala dos camundongos; 

• Limpar a bancada da sala de inoculação com álcool 70%; 

 

10.1.3- Eutanásia e necropsia dos camundongos: 

• Evitar que os camundongos se estressem antes e durante a contenção; 

• Pegar no biotério somente as caixas de camundongos que estiverem na data certa 

para fazer a eutanásia e a necropsia; 

• Pegar a primeira caixa, abri-la com cuidado para não assustar mais os camundongos 

e retirar com bastante delicadeza um camundongo pela cauda; 

• Colocar o camundongo em câmara de CO2; 

• Tirar o camundongo e colocá-lo em cima do isopor com o papel de alumínio. 

Colocar do lado do isopor com o alumínio o algodão umedecido com o álcool; 

• Esticar e pregar os membros do camundongo com alfinetes na caixa de isopor com 

alumínio; 

• Iniciar a necropsia com uma pequena incisão na região inferior do abdome (pico 

com a tesoura na barriga) do camundongo; 

• Com bastante cuidado, dissecar o tecido com a tesoura fechada e aberta, para não 

danificar o peritônio (membrana); 

• Expor a cavidade torácica e abdominal; 
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• Retirar um segmento do peritônio (membrana), evidenciando somente a cavidade 

abdominal; 

• Encaminhar os camundongos utilizados para o devido descarte. 

 

10.1.4- Eutanásia e necropsia de gatos: 

 

• Colocar do lado do isopor com o alumínio o algodão umedecido com o álcool; 

• Esticar e pregar os membros dos gatos com alfinetes na caixa de isopor com 

alumínio; 

• Iniciar com uma pequena incisão na região inferior do abdome (pico com a tesoura 

na barriga) do gato; 

• Com bastante cuidado, dissecar o tecido com a tesoura fechada e aberta, para não 

danificar o peritônio (membrana); 

• Expor a cavidade torácica; 

• Seccionar a aorta para drenagem do sangue, evitando assim o extravasamento deste 

na cavidade torácica; 

• Examinar a cavidade bucal e orofaringe, com auxílio de foco de luz, à procura de 

vermes, nódulos, tumorações e fístulas locais; 

• Retirar os vermes transferindo para uma placa de Petri com solução salina isotônica 

0,85%; 

• Dissecar os nódulos/tumorações, aspirar as secreções seropurulentas e transferir os 

vermes para a placa de Petri contendo solução salina isotônica a 0,85%; 

• Encaminhar os gatos utilizados para o devido descarte. 
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10.1.5- Protocolo de fixação com solução de Formalina a 10% a quente: 

• Preparar em um recipiente 250 mL de Formalina a 10%; 

• Neste mesmo recipiente acrescentar o sifão para aquecimento e aguardar; 

• Quando a Formalina a 10% começar a desprender vapor, adicionar os vermes no 

sexo e quantidade desejados; 

• Aguardar a Formalina a 10% esfriar e retirar os vermes, transferindo-os para um 

vasilhame adequado; 

• Acondicioná-los após fixação em geladeira. 

 

10.1.6- Protocolo de fixação com AFA (Álcool, Formaldeído, Ácido Acético): 

• Preparar em um vasilhame quantidade de fixador AFA que seja capaz de cobrir 

todos os vermes que serão fixados; 

• Adicionar os vermes em quantidade desejada, não os deixando fixar por um período 

superior a 18h; 

• Acondicioná-los após fixação em geladeira. 

 

10.1.7- Protocolo da coloração por Hematoxilina & Eosina: 

• Fixar em qualquer um dos fixadores acima citados; 

• Cortar e hidratar os cortes; 

• Antes de proceder à coloração, filtrar em papel de filtro os corantes;  
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• Corar em Hematoxilina durante 40 minutos; 

• Lavar em água corrente por 10 minutos; 

• Corar na Eosina por 7 minutos; 

• Lavar em água corrente rapidamente; 

• Desidratar passando no álcool 70%; 

• Secar em temperatura ambiente. 

 

10.1.9- Protocolo para montagem das lâminas: 

• Mergulhar a lâmina já corada em Xilol; 

• Retirar o excesso de Xilol com lenço de papel, tendo cuidado em secar as partes 

laterais e o verso da lâmina; 

• Colocar 2 ou 3 gotas de Entellan (Entellan New Merck KGaA®); 

• Cobrir com lamínula; 

• Deixar secar em temperatura ambiente por 24h; 

• Todo o procedimento deve ser realizado em capela. 
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10.2. Anexo 2 

Modo de preparo das soluções utilizadas: 

10.2.1- Formalina a 1%: 

• Adicionar 10 mL de Formaldeído comercial (Formol) em 1.000 mL de água 

destilada; 

• Homogeneizar bem. 

 

10.2.2- Solução de Sulfato de Zinco: 

• Adicionar 371gr de Sulfato de Zinco (ZnSO4) P. A. em 1.000 mL de água destilada; 

• Homogeneizar bem; 

• Aferir a densidade utilizando para isso Densitômetro, corrigindo-a quando 

necessário. 

 

10.2.3- Solução de Iodeto de Potássio (solução estoque): 

• Adicionar 50gr de Iodo, 100gr de Iodeto de Potássio em 1.000 mL de água 

destilada; 

• Homogeneizar bem. 

 

10.2.4- Álcool Etílico a 70%: 

• Adicionar 1.000 mL de Álcool Etílico absoluto em 377,4 mL de água destilada; 
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• Homogeneizar bem. 

 

10.2.5- Solução Salina Isotônica 0,85%: 

• Adicionar 8,5gr de Cloreto de Sódio (NaCl) em 100 mL de água destilada; 

• Homogeneizar bem. 

 

10.2.6- Formalina a 10%: 

• Adicionar 100 mL de Formaldeído comercial (Formol) em 1.000 mL de água 

destilada; 

• Homogeneizar bem. 

 

10.2.7- AFA (Álcool, Formaldeído, Ácido Acético): 

• Adicionar: 

o 10 mL de Álcool Etílico P.A.; 

o 30 mL de Formaldeído comercial P.A. (Formol) a 40%; 

o 10 mL de Ácido Acético Glacial; 

o 50 mL de água destilada; 

• Homogeneizar bem. 

 

10.2.8- Solução de estoque de Paraformaldeído a 10%: 
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• Diluir 10gr de Paraformaldeído em 90 mL de água destilada; 

• Agitar e aquecer a uma temperatura de 56ºC a 60ºC até diluir completamente o 

Paraformaldeído; 

• Acrescentar algumas gotas de solução de Hidróxido de Sódio (NaOH) 0,1 M até 

toda a solução ficar transparente; 

• Ajustar o pH com Ácido Clorídrico (HCl) 0,1N para 7,2; 

• Usar um aferidor de pH. 

 

10.2.9- Hematoxilina de Harris: 

• Adicionar: 

o 2,5gr de Hematoxilina; 

o 25 mL de Álcool 100%; 

o 50gr de Alúmen de amônio ou potássio; 

o 500 mL de água destilada; 

o 1,25gr de Óxido vermelho de mercúrio; 

o 20 mL de Ácido Acético. 

• Dissolver a Hematoxilina no álcool. Dissolver o Alúmen na água previamente 

aquecida (não precisa levar à ebulição). Misturar estas duas soluções e aquecer até a 

fervura. Adicionar o Óxido de mercúrio e resfriar, mergulhando o frasco na água 

fria. Adicionar à solução fria o Ácido Acético e filtrar. Pode ser usado 

imediatamente após seu preparo. 
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10.2.10- Eosina: 

• Adicionar 1gr de Eosina Y solúvel em água em 100 mL de água destilada; 

• Homogeneizar bem. 
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10.3. Anexo 3 



 
 

57 
 

 


