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Caracterização 
 
• São Vermes de corpo cilíndrico, 

podem ser de vida livre ou parasitas. 

 



»Ascaridíase: é uma doença provocada  

  pela Ascaris lumbricoides, popularmente  

  conhecida como lombriga. 

 » Mede cerca de 20 a 50 cm, sendo a fêmea  

    maior que o  macho. 

» A doença  é adquirida quando uma  

   pessoa ingere ovos de lombriga em  

   água e alimentos contaminados. Os  

   ovos ingeridos liberam larvas que  

   perfuram o intestino e entra na  

   circulação sangüínea. As larvas  

   atingem os pulmões, perfuram os  

   alvéolos e chegam a faringe, onde são  

   engolidas. De volta ao intestino, as  

   larvas se desenvolvem até se tornar  

   lombrigas adultas                                                                                                                                                                                                    



» Essa verminose provoca cansaço, dores abdominais e   

   emagrecimento. Em casos mais graves podem ocorrer obstruções  

   intestinais e são necessário  intervenções cirúrgicas. 

» Para combater a ascaridíase deve-se:  

• Lavar as mãos antes das refeições e após usar o banheiro; 

• Lavar bem os alimentos;  

• Defecar em local apropriado e instalar sistemas de esgoto.  



»Ancilostomose: é uma doença              

  provocada pelo Ancylostomo duodenale             

  popularmente conhecida como amarelão. 

» Mede cerca de 1 cm, vive no intestino  

   humano, possuem órgãos semelhantes a  

   dentes, com os quais perfuram a parede  

   do intestino, provocando hemorragia   

   interna e anemia. 

» A transmissão ocorre quando uma pessoa  

   doente elimina diretamente no solo fezes  

   que contêm ovos. Destes nascem   

   minúsculas larvas que perfuram a pele  

   dos pés de quem anda descalço nos locais  

   contaminados. As  larvas passam para o 

   sangue e chegam aos  pulmões. Inicia-se,  

   então, trajeto semelhante ao do áscaris. 



» Filariose ou Elefantíase, é uma doença  

   provocada pelo nematódeo Wuchereria   

   bancrofti. Doença comum na região Norte. 

» A filariose é transmitida por um  mosquito  

   do gênero Culex, que infectado pelo  

   parasita, pica uma pessoa e deposita as  

   larvas da filária em sua corrente sangüínea.  

   Essas larvas atingem o sistema linfático,  

   onde tornam-se adultas e reproduzem-se  

   sexuadamente, liberando ovos. Esses ovos  

   se transformam em larvas ainda no sistema  

   linfático. Quando um mosquito Culex pica  

   a pessoa, junto com o sangue e a linfa, ele  

   ingere as larvas da filária, que irão reiniciar  

   o ciclo ao picar uma pessoa sadia. 


