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- Ex.: Planárias (Dugesia tigrina), 
Schistosoma mansoni, Tênias (Taenia solium e 
T. sarginata), Fasciola hepatica, Echinococcus
granulosus...

- 1º Filo a apresentar três folhetos ou tecidos 
embrionários = Triblásticos 

- 1º Filo a apresentar Sistema Nervoso 
Ganglionar

- 1º Filo a apresentar Sistema Excretor = 
Célula-Flama ou Solenócito ou Protonefrídios
(túbulos ramificados com as tais células em 
suas extremidades)



- Musculatura bem desenvolvida

- Acelomados

- Cefalização

- Fotorreceptores e Quimiorreceptores

- Simetria Bilateral

- Vida livre (dulcícolas, marinhos ou solo 
úmido) ou Parasitas (Ecto ou Endo)

- Sistema Digestório Incompleto ou 
Ausente

- Cutícula, Ganchos (quitina) e Ventosas = 
adaptação à vida parasitária



- Sistema Respiratório = Ausente

- Sistema Circulatório = Ausente



→ Classificação e Reprodução:

- Tubelários

- Planária (Dugesia tigrina ou
Geoplana sp.)

- Epitélio Ciliado

- Monoicos

- Desenvolvimento Direto











Digestão 
parcialmente extra e 
parcialmente 
intracelular



- Reprodução dos Turbelários 
(Planária):

# Assexuada

- Regeneração

# Sexuada

- Monoicos

- Cópula cruzada

- Desenvolvimento Direto 

- Casúlo







- Cestódeos

- Tênias

- Endoparasitas

- Escólex e Proglótides

- Monoicos

- Desenvolvimento Indireto (Larva 
Oncosfera ou Hexacanto)

- Ciclo Heteroxênico (Ser Humano é o 
HD)



- Reprodução da Taenia solium
(Teníase e Cisticercose)



















- Profilaxia:
- Vermífugos

- Fiscalização da carne

- Não comer carne crua ou mal passada

- Saneamento Básico 

- Higiene Alimentar e Pessoal

- Tratar o Doente (é obvio)

- Sintomas
- Diarreia, Insônia, Irritabilidade, 
Obstrução Intestinal, Neurocisticercose
(Convulsões e Epilepsia)



- Reprodução dos Trematódeos

- Schistosoma mansoni

- Ecto ou Endoparasitas

- Dioicos

- Desenvolvimento Indireto = Larvas
Miracídio e Cercária

- Dimorfismo Sexual nítido

- Ciclo Heteroxênico (Ser Humano é o 
HD)



- Reprodução do Schistosoma mansoni

(Esquistossomose ou Barriga D´água)









- Profilaxia:

- Saneamento básico 

- Combate ao Caramujo(Biomphalaria)

- Evitar nadar em locais desconhecidos

- Sintomas

- Disfunção do Fígado

- Acúmulo de líquido na cavidade 
abdominal

- Diarreia sanguinolenta



(BARBACENA) Animais que apresentam 
três folhetos germinativos, sistema 
excretor com células-flama, simetria 
bilateral e corpo achatado 
dorsoventralmente são representados 
pelos
A) Artrópodes.
B) Equinodermos.
C) Platelmintos.
D) Protistas.



(UFT) Os esquemas a seguir representam padrões de 
sistema nervoso de um animal de simetria radial e de 
um de simetria bilateral. Sobre o padrão de sistema 
nervoso nesses animais é CORRETO afirmar: 
(A) A simetria dos Cnidários está associada ao sistema 
nervoso difuso e concentração neuronal. 
(B) A simetria nos Platelmintos está associada ao 
sistema nervoso difuso e concentração neuronal. 
(C) Nos Cnidários a simetria está associada ao sistema 
nervoso difuso e nos Platelmintos ao sistema nervoso 
ventral e cefalização.. 
(D) Nos Cnidários a simetria está associada ao sistema 
nervoso ventral e nos Platelmintos ao sistema nervoso 
difuso e cefalização. 
(E) Não há relação entre simetria e padrão de sistema 
nervoso nos animais invertebrados. 





(UNICAMP) A teníase e a cisticercose são doenças parasitárias 
que ainda  preocupam as entidades sanitaristas. São medidas 
que controlam a incidência de casos dessas parasitoses: lavar 
bem os alimentos e tomar água fervida ou filtrada, para evitar 
a
a) ingestão de ovos dos Platelmintos causadores dessas 
doenças; e controlar as populações de caramujos, que são 
hospedeiros intermediários dos Platelmintos.
b) ingestão de ovos dos Nematelmintos, além de cozinhar bem 
as carnes de porco e de boi, ambos portadores desses 
Nematelmintos.
c) ingestão de cisticercos; e controlar a população de insetos 
vetores, como o barbeiro, que transmite os ovos do parasita ao 
picar o homem.
d) ingestão de ovos do parasita; e cozinhar adequadamente as 
carnes de porco e de boi para evitar a ingestão de cisticercos..



◼Muito  Obrigadoooooooooooo!!!

◼Cuidem-seeeeeeeeeee...

◼Bjssssssssssssssssss...


