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Figura 1. Larva Toxocara spp

INTRODUÇÃO

RESULTADOS

As alterações em hospedeiros após infecções são,

tradicionalmente, classificadas em três categorias mutuamente

exclusivas

1- Seriam consequência da presença do parasito, sem significado

adaptativo para o parasito ou o hospedeiro.

2. Constituiriam adaptações do hospedeiro com a finalidade de

reduzir ou compensar efeitos determinados pela presença do parasito.

3. As alterações comportamentais tratar-se-iam de adaptações

voltadas à facilitação do processo de transmissão, constituindo o que se

denominou “hipótese de manipulação”, e também, nos conceito de

favorecimento, que tratar-se-iam de processos etiológicos adaptativos

que procura modificar o posicionamento espacial e temporal, e assim

aumentar as chances de encontro em ambos.

Métodos utilizados nos estudos de ansiedade em roedores

O método do labirinto em cruz elevado (figura 3), utilizado em

pesquisas de ansiedade em roedores, expõe como base a observação

de respostas incondicionadas a ambientes potencialmente perigosos e

sendo baseado na aversão natural de roedores a espaços abertos,

confrontando diretamente o interesse exploratório destes ambientes

Montgomery (1955) descreveu um forte conflito de aproximação e

esquiva de roedores ao serem colocados em um equipamento em

formato de “Y”, observando que os animais exploravam o braço fechado

do equipamento com maior frequência do que o braço aberto, e

interpretou a aversão ao braço aberto como sendo gerada pela

neofobia, ou aversão ao novo ambiente.

Figura 2. Ciclo de vida

- Revisar os principais conceitos acerca de alterações

comportamentais em hospedeiros parasitados pelo parasita Toxocara

ssp.

OBJETIVO GERAL

Já o método de atividade em campo aberto (figura 4), desenvolvido

por Hall (1934), tinha como intuito analisar a emocionalidade em

roedores utilizando um equipamento em formato circular e fechado

lateralmente com parede de madeira, e consistia em confrontar o

animal em um novo ambiente, observando variáveis comportamentais,

como locomoção, erguer-se sobre as patas traseiras, autolimpeza,

eliminação de pelotas fecais e o tempo que foi gasto na área central do

equipamento. Por meio deste método, autores relataram que os

animais tinham preferência em permanecer-se na periferia do

equipamento e, quando se locomoviam, mantinham-se sempre em

contato com as paredes, apresentando tigmotaxia, ou a tendência de

agarrar-se aos objetos em que se põem em contato, neste caso, as

paredes. (SANTOS, 2010; SANTOS, 2016, HALL, 1934).

CONSIDERAÇÃO FINAL

As alterações comportamentais no hospedeiro causadas pelo

parasita mostraram-se cada vez evidente ao longo dos anos,

criando-se uma relação parasita-hospedeiro, e explorando a

relação presa-predador, com a finalidade de tornar o hospedeiro

intermediário ou paratênico mais facilmente predado, de maneiras

como alterando seus mecanismos de fuga ou camuflagem, e

assim possibilitando sua captura pelo hospedeiro definitivo, este

por fim sendo necessário para o ciclo completo do parasita.

O parasita Toxocara spp, como apresentado ao longo desta

revisão, demonstrou ser capaz de alterar o comportamento de

seus hospedeiros a fim de facilitar sua reprodução e sobrevivência.

Métodos como o Labirinto de Cruz Elevado, utilizado para

pesquisas de ansiedade em roedores infectados e Atividade em

campo aberto, para pesquisa de emocionalidade, ao longo dos

anos trouxeram resultados positivos na concretização das

alterações comportamentais no hospedeiro infectados por este

parasita.

METODOLOGIA

O Toxocara (figura 1) é um parasita nematódeo, pertencente da

família ascarídea, que acomete cachorros e gatos e é o principal agente

causador da zoonose Toxocaríase nos seres humanos, como

apresentado no ciclo de vida (figura 2).

Como uma maneira de facilitar a transmissão entre hospedeiros, o

parasita desenvolve capacidades de alterar o comportamento de seu

hospedeiro, advinda de uma relação presa-predador, e assim assegurar

a liberação de ovos em um ambiente propício e boa probabilidade de

sobrevivência, ressaltando o que se pode chamar de manipulação

comportamental.

A possibilidade de infecções parasitárias provocarem mudanças

comportamentais em seus hospedeiros e a elevada frequência com que

o acometimento de seres humanos por larvas de Toxocara e cistos de

Toxoplasma ocorre, têm chamado à atenção de pesquisadores

interessados no estudo das relações hospedeiro-parasita. Entretanto, há

poucos estudos acerca da ocorrência de alterações comportamentais em

mamíferos, como consequência de infecções parasitárias.

1- Revisão da literatura feita nas bases de dados Pubmed, Google

Acadêmico e NCBI.

2- Uso das palavras-chave foram alterações comportamentais e

Toxocara spp.

3 – Foi considerado no processo de buscar o uso de materiais

publicados entre os anos 1980 a 2019,

4 – Como critério de inclusão, foi considerado a interpretação e análise

critico-pessoal dos pesquisadores, sendo assim, as interpretações do

texto sujeitas à interferência da percepção subjetiva desses. Já como

critério de exclusão, foram considerados matérias duplicados.

Figura 3 – Labirinto em 
Cruz Elevado

Figura 4 – Atividade em 
campo aberto
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