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Angiostrongylus costaricensis é um nematódeo que possui uma distribuição ao 

longo do continente americano, que vai desde o sul dos Estados Unidos até a 

porção norte da Argentina. Em hospedeiros definitivos naturais, tais como o rato-

de-algodão (Sigmodon hispidus), os vermes adultos se alojam nas artérias 

mesentéricas onde ocorre a oviposição pela fêmea e, em seguida, larvas do 

primeiro estágio eclodem e atravessam a parede intestinal. No homem, a infecção 

acidental pode causar a angiostrongilíase abdominal, com extensas áreas 

inflamadas, hemorragias internas e até perfuração do intestino. O objetivo do 

presente trabalho foi avaliar a capacidade do gerbil (Meriones unguiculatus) ser 

utilizado como hospedeiro definitivo de A. costaricensis em laboratório. Nos 

experimentos foram usados doze animais, infectados via oral com sonda gástrica e 

com oito larvas infectantes (L3) cada. As L3 foram obtidas e isoladas por 

maceração do hospedeiro intermediário, Biomphalaria glabrata. Na infecção 

experimental foram avaliados o período pré-patente, a mortalidade, a patência e a 

quantidade de larvas L1 eliminadas ao longo da infecção. Para avaliar a eliminação 

de larvas L1 nas fezes, a partir do 22º dia de infecção, o método de Baermann-

Moraes foi aplicado com posterior quantificação das larvas. Além disso, a pesagem 

dos animais servia como marcador de morbidade ao longo da infecção. Todos os 

animais adquiriram uma infecção patente com um pico de eliminação de L1 entre 

32 a 37 dias p.i. A mortalidade ficou em 37,5% e a patência durou por mais de 

quatro meses, mostrando a viabilidade do uso do gerbil como modelo experimental 

para a infecção por A. costaricensis. 
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