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MATERIAL E MÉTODOS 

Espécimes de P. sordida coletados no município de 

Mangaratiba, RJ, foram mantidos no LRNEM, FIOCRUZ. 

Descendentes destes moluscos (±quatro meses de idade) foram 

transportados para o Laboratório de Biofísica (ICBS, UFRRJ), 

sendo mantidos em aquários, com 8 moluscos. Os moluscos 

foram infectados individualmente com 2.500 larvas L1 de A. 

cantonensis obtidas a partir do ciclo mantido em condições 

experimentais no LBPMR, FIOCRUZ, RJ. Em intervalos de 7 

dias, os moluscos foram dissecados para coleta dos tecidos 

moles, os quais foram fixados e processos segundo técnica 

histológica de rotina e os cortes histológicos obtidos foram 

corados com hematoxilina-eosina e tricrômico de Gomori, sendo 

os cortes observados ao microscópio. 

O nematoide metastrongilídeo Angiostrongylus cantonensis 

é parasito de roedores selvagens, mas pode ocasionalmente, 

infectar humanos, tornando-se também um importante problema 

em medicina e saúde pública. Em humanos, este pode levar ao 

desenvolvimento da meningoencefalite eosinofílica, ou 

angiostrongilíase neural. Angiostrongylus cantonensis utiliza 

como hospedeiro intermediário um molusco e no Brasil diversas 

espécies de moluscos terrestres e aquáticos têm sido 

incriminadas como hospedeiro deste nematoide, porém, não 

encontramos registro de Pomacea sordida naturalmente ou 

experimentalmente infectada com A. cantonensis. O presente 

estudo teve como objetivos realizar a infecção experimental de 

P. sordida com larvas L1 de A. cantonensis e a análise 

histológica das alterações surgidas no molusco infectado.  
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ALTERAÇÕES HISTOLÓGICAS EM POMACEA SORDIDA (MOLLUSCA) INFECTADA COM 

ANGIOSTRONGYLUS CANTONENSIS (NEMATODA) 

) 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

. Larvas foram observadas nos tecidos da massa 

cefalopediosa, envolvidas por uma estrutura granuloma-like, 

formada por deposição colágena e infiltração hemocitária, 

levando a desorganização do arranjo típico das fibras 

musculares e com formação de grandes espaços contendo 

resíduos teciduais neste tecido. A glândula digestiva, apesar de 

não apresentar larvas em desenvolvimento, apresentou 

dilatação da luz acinar, com aumento no conteúdo amorfo intra 

acinar e discreto aumento do número de células excretoras. 

Estudos complementares estão sendo realizados para verificar 

as alterações histoquímicas e bioquímicas surgidas em P. 

sordida experimentalmente infectada com A. cantonensis, porém 

os resultados obtidos já evidenciam alterações. 
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Histologia de Pomacea sordida infectada experimentalmente com larvas de 

Angiostrongylus cantonensis.  A. glândula digestiva de molusco não infectado 

(controle); B. glândula digestiva de molusco infectado, evidenciando dilatação 

da luz acinar, aumento do número de células excretoras e vacuolização das 

células acinares, com aumento no conteúdo de material amorfo na luz do 

ácino. C-F. massa cefalopediosa de molusco não infectado; D. massa 

cefalopediosa de molusco infectado evidenciando a formação de uma 

estrutura granuloma-like (inset – detalhe do granuloma com a larva em seu 

interior). 


