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A toxocaríase humana, parasitose negligenciada mais prevalente nos países em 
desenvolvimento de clima tropical, tem como principal agente etiológico o 
nematódeo Toxocara canis, parasito intestinal de cães. A principal forma de 
infecção para os humanos é pela ingestão de ovos embrionados oriundos do solo 
contaminado com fezes de cães parasitados. Esses ovos são resistentes a 
diversos fatores físicos, químicos e ambientais, dificultando o seu controle no 
meio ambiente. Assim, o controle biológico empregando fungos nematófagos 
surge como alternativa para auxiliar no controle desta parasitose. Este estudo 
teve como objetivo avaliar o efeito do fungo Paecilomyces lilacinus sobre ovos 
não embrionados de T. canis. No grupo teste, os ovos foram expostos ao fungo P. 
lilacinus crescido por 7 dias em meio ágar-água 2% e incubados a 25ºC, por 40 
dias. No grupo controle, os ovos não foram expostos ao fungo, sendo mantidos 
sob as mesmas condições. A avaliação de alíquotas de 100 ovos de T. canis do 
grupo teste e grupo controle foi realizada no 7º, 14º, 21º, 30º e 40º dia de 
incubação empregando microscopia óptica para determinar a taxa de ovos 
embrionados rompidos (aumento 400x). Até o 30º dia de incubação não houve 
diferença entre o grupo teste e o grupo controle. Entretanto, no 40º dia de 
incubação, a taxa de ovos embrionados rompidos no grupo teste foi superior ao 
grupo controle (p=0,0277). Além disso, no período entre o 7° e o 30° dia 
incubação, a taxa máxima de ovos embrionados rompidos no grupo teste foi 
4,14%, enquanto que no 40º dia a taxa foi 34,9%. Este resultado é importante 
uma vez que o rompimento de ovos embrionados promove a liberação das larvas 
para o meio ambiente, as quais não resistem às condições ambientais. A partir 
destes resultados obtidos in vitro podemos sugerir que a interação por um período 
de 40 dias entre o fungo P. lilacinus e ovos de T. canis resultou em uma ação 
deletéria eficaz, podendo ser uma alternativa para auxiliar no controle da 
toxocaríase. 
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