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Nós estudamos algumas verminoses.

NA AULA ANTERIOR
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ROTEIRO DA AULA

ACOLHIDA: Apresentação do conteúdo à turma.

APRESENTAÇÃO DA AULA:

• Conteúdo: Revisão do conteúdo estudado.

• Recursos: Slides.

• Atividades em sala: Exercícios de fixação.



O QUE É UMA VERMINOSE?

Os primeiros registros de doenças causadas por vermes parasitários, ou helmintos,

encontram-se no papiro de Ebers, de 1500 a.C., em que se reconhecem descrições de

tênias e lombrigas, estas últimas de incidência ainda bastante comum no Brasil e em

outros países do terceiro mundo no final do século XX.
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PRINCIPAIS VERMINOSES

ESQUISTOSSOMOSE OU BARRIGA D’ÀGUA

• Agente Causador: Schistosoma Mansoni;

• Hospedeiro Intermediário: Caramujo Biomphalaria;

• Hospedeiro Definitivo: Homem;

• Forma de Contágio: Nadar em águas contaminadas;

ANCILOSTOMOSE OU AMARELÃO

• Agente Causador: Ancylostoma duodenale;

• Hospedeiro Intermediário/Definitivo: Homem;

• Forma de Contágio: Penetram ativamente pela

pele;
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PRINCIPAIS VERMINOSES

TENÍASE

• Agente Causador: Tênia sollium/saginata;

• Hospedeiro Intermediário: Porco ou Boi;

• Hospedeiro Definitivo: Homem;

• Forma de Contágio: Comer carne de porco ou de

boi, contaminada, mal assada ou mal cozida;

CISTICERCOSE

• Agente Causador: Tênia sollium/saginata;

• Hospedeiro Intermediário: Homem;

• Hospedeiro Definitivo: Homem;

• Forma de Contágio: Comer ovos da tênia,

encontrados verduras mal lavadas;
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PRINCIPAIS VERMINOSES

ELEFANTÍASE OU FILARIOSE

• Agente Causador: Wuchereria bancrofti;

• Vetor: Mosquito culex sp.;

• Hospedeiro Definitivo: Homem;

• Forma de Contágio: Picada do mosquito culex em áreas endêmicas;
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QUESTÃO 01

As verminoses representam um grande problema de saúde, principalmente nos
países subdesenvolvidos. A falta de redes de água e de esgoto, de campanhas de
esclarecimento público, de higiene pessoal e de programas de combate aos
transmissores leva ao aparecimento de milhares de novos casos na população
brasileira. Dentre as verminoses humanas causadas por nematódeos, citam-se,
corretamente,

a) teníase, ascaridíase e ancilostomose.
b) filariose, ancilostomose e ascaridíase.
c) esquistossomose, ascaridíase e ancilostomose.
d) esquistossomose, filariose e oxiurose.
e) teníase, filariose e esquistossomose.

Gabarito – B

8



QUESTÃO 02

As verminoses são doenças causadas por vermes, ou seja, doenças causadas
por nematoides e platelmintos. Entre as doenças descritas a seguir, qual delas é
uma verminose causada por um platelminto?

a) Ascaridíase
b) Ancilostomíase
c) Cólera
d) Malária
e) Esquistossomose

Gabarito – A
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QUESTÃO 03

Ingerir carne bem passada é uma forma de evitar um tipo de verminose.
Analise as alternativas e marque a verminose que pode ser prevenida dessa
forma:

a) Esquistossomose
b) Filariose
c) Ancilostomíase
d) Ascaridíase
e) Teníase

Gabarito – E
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QUESTÃO 04

Das verminoses descritas a seguir, qual é contraída por meio da penetração de
larvas na pele quando em contato com solo contaminado?

a) Esquistossomose
b) Filariose
c) Ancilostomíase
d) Ascaridíase
e) Teníase

Gabarito – B
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