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CARACTERÍSTICAS GERAIS
Principais filos:

PROTOCORDADOS

ARTRÓPODES

MOLUSCOS

CNIDÁRIOS

PORÍFEROS

PROTISTAS

NEMATÓDEOS

PLATELMINTOS

ANELÍDEOS

EQUINODERMOS

VERTEBRADOS



Representantes



Representantes



Representantes



Cacterísticas gerais

 Corpo achatado dorsoventralmente

 Aproximadamente 20 mil espécies

 Protostômios

 Vida livre:
- Ex: Planárias

 Parasitas:
- Ex: Tênias e Esquistomossos



Cacterísticas gerais

 Novidades evolutivas:

- Simetria bilateral

- Triblásticos
 Endoderma

 Mesoderma 

 Ectoderma

- Acelomados

- Relativa centralização do sistema nervoso



Cacterísticas gerais

 Triblásticos
 Endoderma           Epitélio intestinal

 Mesoderma           Mesênquima

 Ectoderma             Epiderme
Obs: Células mesenquimatosas são totipotentes (regeneração)



Animais Triblásticos 

 Possuem corpo formado por três folhetos embrionários
(ectoderma – mesoderma – endoderma)

 Existência ou não de uma cavidade corporal: CELOMA.
 Platelmintos: acelomados.

 Nematelmintos: pseudocelomados.

 Anelídeos até cordados: celomados.



Classificação dos platelmintos

Classes Características Exemplos 
Tubellaria

(turbelários)
Existência de cílios ventrais úteis na 

locomoção, grande maioria de vida livre Planárias

Trematoda
(trematódeos)

Com ventosas, sem cílios e parasitas
Esquistossoma

(Schistosoma mansoni )
Fasciola hepatica
Gyrodactylus sp.

Cestoda 
(cestódeos)

Com ventosas e/ou ganchos, sem cílios, sem 
tubo digestório, endoparasitas 

Tênias
- Taenia solium

- Taenia saginata



Classificação dos 
platelmintos
TURBELLARIA

Planárias



Funções orgânicas

NUTRIÇÃO
 Heterótrofos: carnívoros ou herbívoros

 Sistema digestório incompleto (apenas boca)

 Cavidade gastrovascular ramificada

 Boca       faringe (protátil)

 Digestão extra (fora do corpo) e intracelular 



Visão geral do corpo de uma planária 

Percebe a presença da luz 
/ não forma imagens

Única “porta” de 
comunicação entre os 

meios interno e externo 
do animal

Faringe protátil, ou seja, pode ser projetada para fora do corpo do animal, 
eliminando sobre o alimento enzimas digestivas (digestão extracelular)

O processo digestivo é completado no interior das células (digestão intracelular)



Funções orgânicas

RESPIRAÇÃO
 Respiração aeróbia cutânea (epiderme)

 Troca de gases por difusão

CIRCULAÇÃO
 Nutrientes alcançam todas as células por difusão

 Presença de intestino ramificado com fundo cego

REVESTIMENTO
 Epiderme com células glandulares (MUCO)

 Células epidérmicas inferiores possuem cílios



Funções orgânicas

EXCREÇÃO
 Protonefrídeos: solenócitos ou células-flama

 Liberação pelos ductos e nefridióporo

 Difusão pela superfície corporal



Funções orgânicas

EXCREÇÃO
 São amoniotélicos (Excreta nitrogenada: Amônia)



Funções orgânicas

LOCOMOÇÃO
 Presença de células musculares
 Secreção de muco
 Presença de cílios na face ventral



Funções orgânicas

CONTROLE NERVOSO
 2 Gânglios cerebrais

 Cordões nervosos longitudinais

 Ocelos (fotorrecepção)

 Aurículas (quimiorrecepção)

Gânglios
cerebrais

Cordões
nervosos 
longitudinais 
ventrais unidos 
por nervos 
transversais



Funções orgânicas



Funções orgânicas

testículo

mesênquimamúsculos 
dorsiventrais

músculos circulares

célula-flama

músculos longitudinais

cílios células glandulares cordão 
nervoso

ducto 
espermático

oviduto



Funções orgânicas



Reprodução assexuada

 Fragmentação ou Fissão transversal 
(alta capacidade de regeneração)



Reprodução assexuada

 Fragmentação (alta capacidade de regeneração)



Reprodução sexuada

 Monoicas (ambos os sexos no mesmo indivíduo)

 Fecundação cruzada (troca de espermatozoides)

 Fecundação interna

 Desenvolvimento direto



Reprodução sexuada

Cópula (poros genitais em contato)  pênis 
receptáculo espermático  espermatozoides 
ovidutos  óvulo  ovos (cápsula)  poro genital 
planárias jovens



Classificação dos 
platelmintos

CESTODA

Taenia solium 
Taenia saginata



Morfologia







Morfologia

 Forma de fita

 Escólex com ganchos e ventosas (região anterior)

 Proglótides imaturas  maturas (sexualmente)



Funções orgânicas

NUTRIÇÃO
 Endoparasitas

 Ausência de sistema digestório 

 Difusão através da epiderme

RESPIRAÇÃO
 Anaeróbios facultativos

CIRCULAÇÃO
 Nutrientes alcançam todas as células por difusão



Funções orgânicas

EXCREÇÃO
 Difusão

LOCOMOÇÃO
 Não se locomovem

CONTROLE NERVOSO
 Cefalização pouco evidente



Reprodução sexuada

 Hermafroditas ou Monoicas (realizam autofecundação)

Fecundação  ovos (hexacanto ou oncosfera) 
desprendimentos das proglótides gravídicas 
liberação das proglótides nas fezes



Schistosoma mansoni

Classificação dos 
platelmintos
TREMATODA



Funções orgânicas

NUTRIÇÃO
 Ectoparasitas (Ex: Gyrodactylus sp.)

 Endoparasitas (Ex: Schistosoma mansoni)

 Sistema digestório incompleto



Funções orgânicas

RESPIRAÇÃO
 Anaeróbios facultativos

CIRCULAÇÃO
 Nutrientes alcançam todas as células por difusão

REVESTIMENTO
 Corpo revestido por cutícula resistente secretada pela 

epiderme para proteção contra o sistema de defesa do 
hospedeiro



Funções orgânicas

EXCREÇÃO
 Difusão

LOCOMOÇÃO
 Não se locomovem

CONTROLE NERVOSO
 Cefalização pouco evidente



Reprodução sexuada

 São dioicos
- Fêmea: Esguia e abriga-se em um sulco do corpo do macho 

(canal ginecóforo) 

- Macho: Corpo mais curto e mais grosso



Verminoses - Platelmintos
Classe Cestoda

 Parasita: Tênia ou solitária; Equinococus

 Taenia solium T. saginata Echinococcus granulosus

 Endoparasitas

 Corpo em forma de fita dividido em Proglotides

 Tubo digestório ausente vida parasitária



Verminoses - Platelmintos
Classe Cestoda
 Parasita: Tênia ou solitária

Taenia saginata

Taenia solium



Verminoses - Platelmintos
Doença: Teníase (Solitária)

 Agente Etiológico: Taenia solium ou Taenia saginata

 Hermafroditas (monoicos) com autofecundação

 Absorção ativa dos nutrientes enquanto parasita

 Presença de escólex (ganchos + ventosas)



Verminoses - Platelmintos
Doença: Teníase (Solitária)

 Agente Etiológico: Taenia solium ou Taenia saginata

 Hermafroditas (monoicos) com autofecundação

 Absorção ativa dos nutrientes enquanto parasita

 Presença de escólex (ganchos + ventosas)



 Hospedeiro Definitivo: Humano

 Hospedeiro Intermediário: Porco (T. solium) ou Boi (T. saginata)

 Podem atingir de 8 a 12 metros

 Parasitam intestino humano

 Ovos liberados nas fezes

Verminoses - Platelmintos



 Hospedeiro Definitivo: Humano

 Hospedeiro Intermediário: Porco (T. solium) ou Boi (T. saginata)

 Podem atingir de 8 a 12 metros

 Parasitam intestino humano

 Ovos liberados nas fezes

Verminoses - Platelmintos



 Contaminação: Ingestão dos cisticercos contidos na carne do Boi ou Porco.

 Sintomas: Dor de cabeça e abdominal, perda de peso, alterações do apetite, enjoo,

irritação, fadiga e insônia.

 Tratamentos: Medicamentos (Niclosamida)

 Profilaxia: Saneamento básico; higiene pessoal; fiscalização de carne; consumir carne

bem passada; tratamento dos doentes.

Verminoses - Platelmintos

Carne com cisticercos



Verminoses - Platelmintos
Taenia solium



Verminoses - Platelmintos
Taenia saginata



Verminoses - Platelmintos



Verminoses - Platelmintos



Doença: Cisticercose

 Contaminação: Ingestão das proglótides e/ou ovos do verme (Tênia)

 O humano passa a ser hospedeiro intermediário da doença

 Larvas oncosferas: migram para músculos, olhos ou cérebro (neurocisticercose)

 Formando os cisticercos

 Uma vez alojados no cérebro, podem desencadear casos graves de epilepsia

Verminoses - Platelmintos



Doença: Cisticercose

 Sintomas: Dor de cabeça e Vômito;

alteração da visão; convulsões e morte.

 Tratamento: Não existe

 Profilaxia: Saneamento básico; higiene pessoal,

higienização dos alimentos.

Verminoses - Platelmintos

Cisticercose - cisticerco no olho



Verminoses - Platelmintos

IMPORTANTE

- Homem: ingestão de alimentos contaminados com os

OVOS da tênia

CISTICERCOSE

- Homem: ingestão de alimentos contaminados com os

CISTICERCOS da tênia

TENÍASE



Verminoses - Platelmintos
Classe Trematoda
 Representantes

Schistosoma mansoni

Fasciola hepatica

Gyrodactylus sp.
(Ectoparasita)



Doença: Esquistossomose (Barriga d’água)

 Agente Etiológico: Schistosoma mansoni

 Esquistossomo adulto pode viver até 30 anos

 Hospedeiro Definitivo: Humano

 Hospedeiro Intermediário: Caramujo Biomphalaria sp.

 Parasitam as veias do fígado e intestino humano

 Postura dos ovos nos capilares intestinais

 Formas evolutivas : Miracídios e Cercárias

 Verme dioico com dimorfismo sexual:

Biomphalaria glabrata

Verminoses - Platelmintos



Doença: Esquistossomose (Barriga d’água)

 Contaminação: Penetração ativa das cercárias do verme

 Sintomas:

Verminoses - Platelmintos

Fase aguda: manifestações clínicas como coceiras e dermatites, febre, inapetência, tosse,

diarréia, enjôos, vômitos e emagrecimento.

Fase crônica - geralmente assintomática, episódios de diarréia podem alternar-se com

períodos de obstipação (prisão de ventre) e a doença pode evoluir para um quadro mais grave

com aumento do fígado (hepatomegalia) e cirrose, aumento do baço (esplenomegalia). Podem

ocorrer hemorragias provocadas pelo rompimento de veias do esôfago; ascite ou barriga

d’água, isto é, o abdômen fica dilatado e proeminente porque escapa plasma do sangue.



Doença: Esquistossomose (Barriga d’água)

 Tratamento: Medicamentos (Praziquantel)

 Profilaxia: Saneamento básico; evitar áreas endêmicas; tratamento do doente; controle

dos caramujos

Verminoses - Platelmintos



Doença: Esquistossomose (Barriga d’água)

Verminoses - Platelmintos



Doença: Esquistossomose (Barriga d’água)

Verminoses - Platelmintos



Doença: Esquistossomose (Barriga d’água)

Verminoses - Platelmintos



Doença: Esquistossomose (Barriga d’água)

Verminoses - Platelmintos



Doença: Fasciolose ou Fasciolíase

 Agente Etiológico: Fasciola hepatica

 Hospedeiro Definitivo: Carneiro, boi, cavalo, porco e homem (pouco comum)

 Hospedeiro Intermediário: Caramujo Lymnea sp.

 Parasitam os canais biliares

 Formas evolutivas : Miracídios, Cercárias e Metacercárias

 Verme monoico

Verminoses - Platelmintos

Caramujo Lymnea sp.Fasciola hepatica



Doença: Fasciolose ou Fasciolíase

 Agente Etiológico: Fasciola hepatica

 Hospedeiro Definitivo: Carneiro, boi, cavalo, porco e homem (pouco comum)

 Hospedeiro Intermediário: Caramujo Lymnea sp.

 Parasitam os canais biliares

 Formas evolutivas : Miracídios, Cercárias e Metacercárias

 Verme monoico

Verminoses - Platelmintos



Verminoses - Platelmintos
Doença: Fasciolose ou Fasciolíase

 Contaminação: Ingestão das metacercárias do verme

 Sintomas: Palidez, febre, tremores, dores no fígado, vômitos, hepatomegalia, necrose

hepática e icterícia

 Tratamentos: Medicamentos (Triclabendazol)

 Profilaxia: Saneamento básico; evitar áreas endêmicas; tratamento do doente; controle

dos caramujos



Verminoses - Platelmintos
Doença: Fasciolose ou Fasciolíase



Verminoses - Platelmintos
Doença: Fasciolose ou Fasciolíase



Doença Causador Hospedeiros Contágio Sintomas Prevenção

Teníase
(solitária)

Taenia solium
(porco)

Taenia saginata
(boi)

(habita o 
intestino 
delgado)

Ser humano
(definitivo)

Porco/boi
(intermediários)

Ingestão de 
carne 

contaminada 
crua/mal 

passada de 
porco ou boi.

- Mal estar
-Dores 
abdominais
- Anemia
- Náuseas
- Vômitos

- Saneamento 
básico
- Tratamento 
dos doentes
- Evitar 
ingestão de 
carnes 
cruas/mal 
passadas

Doenças causadas por vermes platelmintos



Doença Causador Hospedeiros Contágio Sintomas Prevenção

Cisticercose Larva 
cisticerco de 

Taenia
solium

Seres 
humanos

Ingestão de 
água ou 

alimentos 
contaminados 
com ovos de 
Taenia solium

- Dor de 
cabeça
- Convulsões
- Epilepsia
- Insônia
- Dores 
musculares
- Cegueira

- Saneamento 
básico

- Educação 
sanitária

- Tratamento 
dos doentes

Doenças causadas por vermes platelmintos



Doença Causador Hospedeiros Contágio Sintomas Prevenção

Esquistos-
somose

Verme
Schistosoma

mansoni

(habita vasos 
sanguíneos do 

fígado)

Seres 
humanos

Caramujo
Biomphalaria

Penetração da 
larva cercária
pela pele em 
rios e lagos 

contaminados

- Ascite
- Náuseas
- Vômito
- Diarréia

- Saneamento 
básico

- Educação 
sanitária

- Tratamento 
dos doentes

Doenças causadas por vermes platelmintos




