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Angiostrongilíase cerebral ocorre na Ásia, África e Caribe, porém já foram relatados 

casos no Brasil. O ciclo de vida do Angiostrongylus cantonensis necessita de ratazanas, como 

hospedeiro definitivo e moluscos como intermediário. Larvas de primeiro estágio (L1) saem 

nas fezes dos roedores e infectam moluscos onde se desenvolvem até a forma infectante L3. 

Atualmente os estudos em A. cantonensis utilizam animais de laboratório na manutenção do 

ciclo de vida, um processo dispendioso e laborioso. O cultivo in vitro pode ser uma 

alternativa. Células embrionárias de BgE já foram testadas, sem êxito. Este trabalho teve o 

objetivo de estabelecer cultura celular utilizando células embrionárias de Sarasinula 

linguaeformis visando o cultivo in vitro de Angiostrongylus spp.  

60 lesmas de S. linguaeformis foram capturadas em Chapecó/SC e acondicionadas em 

potes com cerca de 6 espécimes cada contendo terra preta umedecida e mantidas a 23ºC 

alimentadas com vagem de feijão, três vezes por semana. 

Após as posturas das lesmas, a cultura celular foi feita a partir de 20 ovos com 3 a 5 

dias da ovoposição. Os ovos foram lavados com SSC com 500UI/mL de penicilina, 

100µg/mL de estreptomicina e 10µg/mL de anfotericina. Posteriormente dissecados em SSCH 

com 100UI/mL de penicilina e 100µg/mL de estreptomicina. As células foram transferidas 

para um Falcon estéril contendo Tripsina-EDTA por 10 min a temperatura ambiente. As 

células foram centrifugadas a 101 x g por 5 minutos e lavadas duas vezes com SSC. As 

células foram inoculadas em garrafas de cultivo celular contendo meio de crescimento 

completo, 100U/mL de penicilina, 100µg/mL de estreptomicina e 10µg/mL de anfotericina, 

mantidas a 26ºC em atmosfera de 5% de CO2. O meio de cultura foi trocado diariamente. 
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As culturas apresentaram contaminação em 48h. Estão em curso experimentos de 

identificação dos contaminantes com objetivo de ajuste de antibióticos. Ovos de 0 a 2 dias e 5 

a 10 dias foram corados, para observação de células embrionárias.  Este procedimento 

permitiu identificar nas fases iniciais, uma massa pequena, presa na superfície interna do ovo.  

Observou-se ao 10º dia adiantada evolução do embrião, identificando este tempo como um 

limite para obtenção de células pouco diferenciadas. Estes resultados poderão auxiliar tanto na 

redução do uso de animais de laboratório na manutenção do ciclo, como no avanço do 

conhecimento da interação parasito-hospedeiro especialmente quanto ao desenvolvimento das 

formas larvares em moluscos. 


