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Platelmintos e Nematelmintos 

Teoria 

 

PLATELMINTOS 

Os Platyhelminthes ou platelmintos são conhecidos como vermes achatados, por conta de seu corpo 

achatado dorso-ventralmente. São protostomados triblásticos acelomados (não apresentam celoma). 

 

O sistema digestivo é incompleto, apresentando apenas boca, e a digestão é extracelular e intracelular. A 

presença de protonefrídeos, que ajudam na osmorregulação, permitiram que estes animais conquistassem 

os ambientes de água doce. Neste processo, acabam também liberando excretas, com a ajuda das células 

flama. A respiração ocorre através da pele, sendo chamada de cutânea direta, e os processos de trocas 

gasosas e transporte de nutrientes ocorre por difusão. 

 

Os platelmintos apresentam quatro ordens: a Turbellaria, com as planárias (que podem ser de ambientes 

terrestres úmidos ou marinhas e de água doce), os Trematoda, que são os parasitas causadores de muitas 

doenças como o esquistossomo, e a classe Cestoda, que apresenta as tênias. 

 

 
Planárias são exemplos de platelmintos de vida livre. 

 

Platelmintos - verminoses 

Teníase e Cisticercose 

A teníase tem como hospedeiro definitivo o homem, e pode ser causada pela Taenia solium (que tem o porco 

como hospedeiro intermediário) e Taenia saginata (que tem o gado como hospedeiro intermediário). A 

contaminação se dá pela ingestão de carnes mal cozidas contendo cisticercos, que são cistos formados 

principalmente na musculatura desses animais, após terem ingerido os ovos de tênia. No intestino humano, 

esses cisticercos se desenvolvem em tênias adultas, que crescem em proglotes (segmentos do corpo) e 

liberam novos ovos de maneira assexuada.  
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Ciclo da Teníase. 

 

Quando há a ingestão de ovos de Taenia solium ocorre a cisticercose. Os ovos caem na corrente sanguínea e 

ao chegar em algum órgão (que pode ser músculo ou mesmo o cérebro), desenvolvem os cisticercos. Nesse 

caso, o homem faz o papel de hospedeiro intermediário, e não há desenvolvimento da T. solium a adulta, visto 

que o ciclo foi interrompido (não há a ingestão de carne humana contendo cisticercos por outro indivíduo). 

 

 

Esquistossomose  

Causada pelo platelminto Schistosoma mansoni, esta doença também é conhecida como barriga d’água. Ovos 

do Schistosoma chegam a corpos d’água que contenham o hospedeiro intermediário, que são caramujos do 

gênero Biomphalaria. Miracídios eclodem dos ovos e penetram nesses caramujos, saindo posteriormente na 

forma de cercárias, que são capazes de penetrar na pele de indivíduos em contato com a água. A forma adulta 

se estabelece nos vasos mesentéricos, órgão que fica entre o intestino e é responsável por nutrir essa região. 

Após a reprodução, os ovos são liberados e passam para o intestino para serem eliminados nas fezes. A 

maior característica da esquistossomose é o aumento do volume abdominal causado pela migração dos ovos 

para o fígado e provocando o aumento da pressão venosa na região.  
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Esquema do ciclo da Esquistossomose. 

 

NEMATELMINTOS 

 

Os nematelmintos, Nemathelminthes, nematódeos ou nematoda são os vermes cilíndricos, com o corpo não 

segmentado em compartimentos. São protostomados triblásticos e possuem um celoma do tipo 

blastoceloma (ou pseudo celoma). Nestes animais, a cavidade celomática é revestida tanto pela mesoderme 

quanto pela endoderme (no celoma verdadeiro, é apenas pela mesoderme). 

 

O sistema digestivo é completo, com boca e ânus, e digestão extracelular. A excreção ocorre por uma série 

de túbulos coletores formando canais em formato de H (ductos em H, chamadas de células renete). A 

circulação e a respiração (cutânea direta) ocorrem por difusão. O sistema nervoso é ganglionar formado por 

um anel nervoso e cordões que se estendem pelo corpo. 

 

Evolutivamente temos divergências quanto à classificação. Podemos agrupar os nematódeos próximos aos 

artrópodes (hipótese ecdizozoa) ou distantes dos artrópodes (hipótese articulata). Apesar de diversos 

representantes de vida livre, os parasitas são maiores e mais bem conhecidos por conta de sua importância 

médica. A filariose é transmitida por picadas de mosquito, enquanto a oxiurose e a ascaridíase são 

transmitidas pela ingestão de alimentos contaminados. Já o amarelão é transmitido através da penetração 

da pele, já que este parasita vive no solo. 
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Anatomia de um nematelminto genérico. 

 

 

Nematelmintos - Verminoses 

Ascaridíase 

Causado pelo verme Ascaris lumbricoides, também é conhecida como lombriga. A contaminação ocorre 

pela ingestão de alimentos contaminados com ovos. 

 

 
Esquema do ciclo da ascaridíase 

 



 
 

 

 

5 

Biologia 
 

Oxiurose 

Ocorre pela infecção por Enterobius vermicularis, adquirido através da ingestão de água e alimentos 

contaminados. 

 

Amarelão 

O amarelão é causado pelo Necator americanus a partir da penetração da larva (larva migrans) pela pele. 

 

Filariose 

Causado por nematelmintos da espécie Wuchereria bancrofti, que são transmitidos por mosquitos do gênero 

Culex. O verme se aloja no sistema linfático, podendo causar inchaço nos membros. 

 

 
Esquema do ciclo da filariose 
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Exercícios 

 

1. 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. 

 

 

2. Para aumentar a produção agrícola em uma região marcada por forte sazonalidade climática, com 

períodos de seca prolongados, foram construídas barragens para melhorar a irrigação. A produção de 

alimentos aumentou, de fato. Porém, dadas as condições ruins de saneamento básico, também houve 

aumento de uma parasitose comum em países subdesenvolvidos.  

Qual foi a parasitose que aumentou como consequência dessa alteração feita pelo homem? 

a) Difteria. 

b) Teníase. 

c) Hanseníase. 

d) Esquistossomose. 

e) Doença de Chagas. 

 

 

3. Uma idosa residente em uma cidade do interior do país foi levada a um hospital por sua neta. Ao 

examiná-la, o médico verificou que a senhora apresentava um quadro crônico de edema linfático nos 

membros inferiores e nos seios, concluindo ser um caso de elefantíase ou filariose linfática. 

Preocupada com a possibilidade de adquirir a mesma doença, a neta perguntou ao médico como era 

possível se prevenir. Qual foi a orientação dada à jovem pelo médico? 

a) Usar repelentes e telas em janelas, já que a doença é transmitida por mosquito. 

b) Evitar nadar em rios, lagos e lagoas da região, já que a doença é transmitida pela água 

contaminada. 

c) Evitar contato com animais de zoológicos, uma vez que se trata de uma zoonose veiculada por 

grandes mamíferos. 

d) Realizar exames médicos periódicos para detectar precocemente a doença, já que se trata de uma 

enfermidade hereditária. 

e) Manter uma dieta balanceada e prática regular de atividades físicas, uma vez que a doença está 

associada ao sedentarismo. 
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4. O filo Platyhelminthes inclui tanto formas de vida livre como organismos endo e ectoparasitas. 

Platelmintos endoparasitas se caracterizam por: 

a) ausência de cutícula, de tubo digestório e de ocelos.  

b) ausência de cutícula, presença de ganchos e ventosas e de estágios larvais.  

c) presença de cutícula, de ganchos e ventosas e de estágios larvais. 

d) presença de cutícula, ausência de tubo digestório, presença de ocelos no estágio adulto.  

e) presença de tubo digestório completo, com boca e ânus.  

 

 

5. Os nematoides são vermes de corpo cilíndrico, esguio e alongado, afilado nas extremidades anterior e 

posterior. Vivem em ambientes de água salgada ou doce, no solo, em órgãos vegetais, ou em tecidos 

de diferentes tipos de animais. A lombriga, exemplo conhecido de nematoide, não possui 

a) sistema circulatório. 

b) intestino. 

c) simetria bilateral. 

d) sistema digestivo completo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

8 

Biologia 
 
 

Gabarito 

 

1. D 

A cisticercose ocorre quando há ingestão de ovos de Taenia solium, em verduras mal lavadas; enquanto 

a teníase ocorre quando há ingestão de larvas de T. solium ou T. saginata, presentes em carnes 

contaminadas. 

 

2. D 

A esquistossomose é uma doença causada por vermes parasitas, e uma das etapas do ciclo de vida 

desse organismo é em corpos de água, associado à falta de saneamento básico, com a postura dos ovos 

junto com as fezes. 

A difteria é uma bacteriose transmitida por gotículas de saliva pelo ar; a teníase é uma verminose 

transmitida pelo consumo de carne de vaca ou porco contaminados; a hanseníase é uma bacteriose 

transmitida também pelo ar; a doença de Chagas é uma protozoose transmitida por insetos hemípteros. 

 

3. A 

A filariose é transmitida através de picadas de insetos, mosquitos do gênero Culex, logo impedindo o 

contato e a presença destes insetos na casa também impedem a transmissão. 

 

4. C 

Os platelmintos parasitas apresentam uma cutícula externa para proteção do corpo, além de ganchos e 

ventosas para se fixar no trato digestivo no início da vida parasitária. 

 

5. A 

O sistema que ainda não está completo nos animais nematódeos é o sistema circulatório.  

 


