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NEMATELMINTOS
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Nós estudamos o conteúdo sobre 

PORÍFEROS E CNIDÁRIOS.
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ACOLHIDA: Apresentação do conteúdo à turma.

APRESENTAÇÃO DA AULA:

 Conteúdo: Reino Metazoa – Platelmintos e Nematelmintos

 Recursos: Slides.

 Atividades em sala: Exercícios de fixação



CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS PLATELMINTOS

• Corpo achatado dorsoventralmente;

• Triblásticos (primeiros na evolução);

• simetria bilateral;

• primeiros com cefalização;

• parasitas ou de vida livre.

A planária apresenta vida livre.
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ESTRUTURA INTERNA DA PLANÁRIA

Após a ingestão de alimentos pela faringe protrátil, o intestino 
ramificado distribui os nutrientes pelo corpo.
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EXCREÇÃO POR CÉLULAS-FLAMA

Dispõem-se ao longo do corpo, comunicando-se por meio 
de finos canais, que se abrem nos poros excretores.
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CLASSE: TURBELÁRIA

Possuem vida livre, podendo ser

encontrados em ambientes aquáticos

(marinhos e dulcícolas) e também no

solo úmido.

Exemplos: planárias
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CLASSE: TREMTÓDEOS

Classe de parasitas, principalmente de

animais vertebrados. Geralmente, apresen-

tam uma ventosa ao redor da boca e uma ou

mais na região ventral.

Exemplos:

Schistosoma mansoni,

Fasciola hepatica
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CLASSE: CESTÓDEOS

São muito finos e longos, apresentando o corpo
constituído de três regiões: cabeça, denominada
escólex, na qual se localizam as quatro ventosas, e
colo, que se liga ao estróbilo.

Na região do estróbilo, existe um conjunto de anéis
ou proglotes.

Exemplos: tênias ou solitárias
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REPRODUÇÃO ASSEXUADA POR REGENERAÇÃO

A laceração é um processo assexuado
de reprodução em planárias, que
consiste na fissão transversal do corpo.

As planárias possuem grande capacidade de 
regeneração.
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REPRODUÇÃO ASSEXUADA POR REGENERAÇÃO

Na reprodução sexuada das planárias, ocorre a troca recíproca de 
espermatozoides. Não ocorre formação de larvas. 
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CICLO PARASITOLÓGICO DA TÊNIA

Ao ingerir as larvas de Taenia solium, o ser humano adquire a teníase.
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CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS NEMATELMINTOS

• Corpo liso, cilíndrico e sem segmentos;

• triblásticos;

• pseudocelomados;

• simetria bilateral;

• parasitas ou de vida livre;

• dioicos (sexos separados).

Ascaris lumbricoides
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ESTRUTURA INTERNA DE UMA LOMBRIGA
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ESTRUTURA INTERNA DE UMA LOMBRIGA

15



REPRODUÇÃO

Lombriga fêmea e macho
e detalhe do ovo do verme
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CICLO PARASITOLÓGICO DO ASCARIS
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Nós estudamos o conteúdo sobre REINO 

METAZOA (ANELÍDEOS E MOLUSCOS).


