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Taenia solium/ Taenia saginata (Classe Cestoda) 
Características 

gerais  

Morfologia adulto Morfologia ovo Morfologia 

cisticerco (larva) 

Transmissão Patogenia Diagnóstico Tratamento Profilaxia 

Sem sistema 

digestório, 

hermafroditas, 

endoparasitas, ciclo 

heteroxeno, 

nutrição por difusão 

simples ou 

transporte ativo, 

adultos no tubo 

digestório, larvas 

nos tecidos. 

 

Escólex: 4 anéis 

musculares. 

T. solium: Fileira dupla 

de acúleos, 

arrendondada. 

T. saginata: Sem 

acúleos, quadrangular. 

“Moeda de um 

real” 

Esférico, casca 

de protetora 

(embrióforo), 

com embrião 

hexacanto (6 

acúleos com 

dupla 

membrana). 

Não se 

diferencia ovo 

de Taenia! 

COLOCAR 

NA PROVA 

TAENIA SP. 

Três membranas 

(cuticular, celular e 

reticular), viável por 

anos no SN. 

 

T. solium: porco 

T. saginata: boi e 

ACIDENTAMENTE 

cães e humanos. 

Teníase: ingestão 

de carne crua/mal 

passada infectada 

por cisticerco. 

Teníase: Inflamação 

do intestino delgado 

Teníase: clínico, 

parasitológico 

(fezes e 

tamisação, isto 

é, pesquisa por 

proglotes), 

imunológico 

(ELISA). 

Teníase: 

Praziquantel e 

Niclosamida. 

  

 

*, cozinhar 

carne, bois e 

porcos sem 

contato com 

fezes 

humanas, 

inspeção em 

produtos de 

origem 

animal.  

Cisticercose (SÓ 

T. SOLIUM)  

, 

Contaminação pelo 

ovo! 1) 

Autoinfecção 

externa (próprio 

hospedeiro ingere 

ovo, ex: mãos 

sujas); 2) 

Autoinfecção 

interna (oncosfera 

volta ao intestino 

delgado); 3) 

Heteroinfecção 

(ingestão de 

alimentos 

contaminados) 

Cisticercose: alteração 

dos tecidos parasitados 

(depende do local); 

assintomáticos. 

Cisticercose: 

Praziquantel, 

Albendazol e 

cirurgia. 

Colo: porção delgada 

segmentada, zona de 

crescimento das 

proglotes. 

Estágios: 

Vesicular: 
membrana vesicular 

fina e transparente, 

líquido vesicular 

hiano. Escólex 

normal. 

Cisticercose: 

clínico, imuno 

(ELISA), por 

imagem 

(tomografia, 

ultrassom, 

ressonância, 

radiografia) 

Coloidal: líquido 

vesicular branco; 

escólex degenerado. 
Neurocisticercose: 

dor de cabeça intensa, 

hipertensão craniana, 

etc. 

Granular: 
membrana espessa, 

depósito de cálcio, 

escólex mineralizado 

e granular. 

Estróbilo: proglotes. 

Tipos: jovem, madura 

e grávida. 

T. solium: proglote 

eliminada de forma 

lenta, ramificação 

dendrítica. 

T. saginata: eliminada 

rapidamente, 

ramificação 

dicotômica. 

Granular 

calcificado: 
cisticerco 

completamente 

granulado e de 

tamanho reduzido. 

* =  saneamento básico, educação em saúde e tratamento aos doentes. 
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Echinococcus granulosus (Classe Cestoda) 
Características 

gerais 

Morfologia adulto Morfologia cisto hidático Transmissão Patogenia Diagnóstico Trata

mento 

Profilaxia 

Doença: 
Hidatidose. 

Adulto: fica no 

intestino delgado 

Larval/ cisto 

hidático: 

fígado/pulmão 

caprinos, bovinos, 

ovinos, suíno e 

humano 

(hospedeiro 

intermediário). 

 

Pequeno. 

Escólex: globoso, 

rostro com 30/40 

acúleos duplos, 4 

ventosas musculares. 

Arrendondado e envolvido 

por membrana adventícia 

(material fibroso devido a 

reação do hospedeiro a 

larva e seus metabólitos). 

Membrana anista: 

homogênea, acelular, 

hialina, elástica, contém 

proteínas e 

mucopolissarídeos;  e 

formada pela membrana 

prolígera.  

Cães comem 

vísceras de 

ovino, ovino 

comem fezes 

de cães, 

humanos 

ingerem 

alimentos 

contaminados. 

 1) Benigna: 

assintomática. 2) 

Grave (ruptura 

do cisto). 

 

Clinico (crescimento do 

cisto, laboratorial 

(ELISA, 

Imunofluorescência, 

Imonubotting), por 

imagem (tomografia, 

ultrassom, ressonância, 

radiografia ), 

laparoscopia 

(endoscopia no 

abdômen). 

Albend

azol, 

Praziq

uantel  

e 

cirúrgi

co.  

*, não alimentar cães com 

vísceras, higiene pessoal, 

lavar alimentos, não ter 

contato com cães 

contaminados, cães não 

podem ter acesso a 

hortaliças e reservatório 

de água, inspeção animal, 

incinerar vísceras. 

Colo: curto. 

Estróbilo: ¾ 

segmentos/ proglotes 

(jovem, madura, 

grávida). 

Membrana 

prolígera/germinativa: 
rugosa (microvilos e 

vesículas prolígeras 

presentes) e forma diversas 

estruturas. 

Vesículas prolígeras: 

formada pela membrana 

prolígera por brotamento. 

Protoescólex: cisto 

hidático maduro, ovóide, 4 

ventosas,  duas fileiras de 

acúleos. 

Líquido hidático: 
cristalino e formado por 

mucopolissarídeos, 

colesterol, lecitina, 

aminoácidos. 

Areia hidática: vesículas 

polígeras, fragmento de 

membrana prolífera e 

protoescólex.  

 

* =  saneamento básico, educação em saúde e tratamento aos doentes. 
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Hymenolepis nana (Classe Cestodeo) 

Características 

gerais 

Morfologia adulto Morfologia ovo Morfologia larva 

cisticercoide 

Transmissão Patogenia Diagnóstico Tratamento Profilaxia 

Pequeno; 

prevalência em 

locais de grande 

densidade (creches, 

prisões, escolas, 

ect); parasita 

humano, símios, 

roedores. 

Proglotes estreitas e no 

escólex há 4 ventosas 

com dupla fileira de 

acúleos, ficam no 

intestino delgado. 

“Chapéu de 

mexicano” 

Semiesférico, ficam 

nas fezes, há duas 

membranas: 1) 

Externa e delgada. 2) 

Interna envolvendo a 

oncosfera 

Pequena, escólex 

invaginado é 

envolvido por uma 

membrana, contém 

pequena quantidade 

de líquido, ficam 

nas vilosidades, 

cavidade geral ou 

em insetos. 

Humanos 

ingerem 

alimentos com 

ovos e insetos 

com larvas. 

Adultos: auto-

limpante. 

Crianças: 

diarreia, dor 

abdominal, 

irritabilidade, má 

absorção. 

 

Clinico e Laboratorial 

(Sedimentação de 

fezes espontânea ou 

por centrifugação). 

Praziquantel  e 

Niclosamida 

*, higiene pessoal, 

combate aos 

insetos, aspirador 

de pó, uso de 

privadas. 

* =  saneamento básico, educação em saúde e tratamento aos doentes. 
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Dypilidium caninum (Classe Cestodeo) 

Características 

gerais 

Morfologia adulto Transmissão Patogenia Diagnóstico Tratamento 

Parasita de cães, 

gatos e 

EVENTUALMEN

TE humanos. 

15-20cm de 

comprimento, proglote 

se assemelha a 

abóbora, rostelo com 

presença de 4 acúleos. 

Ingestão 

acidental de 

insetos 

contendo a 

larva 

cisticercoide. 

Pouco 

patogênico, 

irritação das 

mucosas e ataque 

epileptiformes. 

Exame de fezes em 

que se é encontrado a 

proglotes grávida ou 

cápsulas ovígeras. 

Praziquantel  , 

Niclosamida e 

Mebendazol. 

* =  saneamento básico, educação em saúde e tratamento aos doentes. 
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Diphyllobothrium latum (Classe Cestoda) 

Características 

gerais 

Morfologia adulto Transmissão Patogenia Diagnóstico Tratamento 

Doença: 

difilobotríase. 

Onde: lagos, rios, 

peixes crus, mal 

cozidos e 

defumados. 

Quem infecta: 

peixes água doce ou 

animais que vivem 

a maior parte de 

suas vidas em água 

doce. 

Hospedeiros 

definitivos: ursos e 

humanos. 

 

15-20cm de 

comprimento, proglote 

se assemelha a 

abóbora, rostelo com 

presença de 4 acúleos. 

Consumo de 

peixes água 

doce ou 

animais que 

vivem a maior 

parte de suas 

vidas em água 

doce. 

Assiantomáticos: 

náusea, dor 

abdominal, 

anorexia, 

flatulência, etc.  

Exame de fezes de 

sedimentação 

espontânea e verifica-

se a presença de ovo 

operculado. 

Praziquantel ,  

Niclosamida e 

Mebendazol, 

vitamina B12. 

* =  saneamento básico, educação em saúde e tratamento aos doentes. 
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Schistosoma mansoni 

Características 

gerais 

Morfologia 

adulto 

Morfologia 

ovo 

Morfologia 

miracídeo 

Morfologia 

cercária 

Transmissão Patogenia Diagnóstico Tratamento Profilaxia 

Doença: 

esquistossomose/ 

barriga d’água/ 

xistose/ Doença de 

Pirajá da Silva. 

Expansão da doença 

foi a partir do litoral, 

clima ajuda devido a 

temperatura e 

luminosidade 

(temperado), 

transmissão é local e 

não em grandes áreas. 

Hospedeiro 

intermediário: 

Biomphalaria sp. 

 

Olhar 

tabela 

abaixo! 

Grande, oval, 

sem opérculo, 

com espículo 

lateral na parte 

mais larga, 

passa por 

cinco estágios, 

ovo maduro = 

miracídio. 

Cilíndrico, 

porção 

anterior possui 

cílios, 

terminações 

nervosas, 

glândulas de 

penetração, 

espículos, 

sacos 

digestivos. 

Cauda bifurcada, 

ventosa oral 

(terminação das 

glândulas de 

penetração) e 

ventral (maior, 

musculatura mais 

desenvolvida para 

se fixar na pele do 

hospedeiro). 

Cauda se perde 

no processo de 

penetração.  

A infecção 

ocorre quando 

a pele entra em 

contato com a 

água doce 

contaminada 

com o parasita. 

Fase aguda (inicial): 

assintomático. 

Fase crônica: aumento 

do baço, fígado, 

dermatite cercariana. 

Reação aos ovos: 

reação inflamatória 

granulosa. Fases: 

Necrótida (material 

necrosado), Produtiva 

(reparação do tecido 

necrosado) e Fase de 

Cura (granuloma 

endurecido). Intestino: 

diarreia sanguinolenta, 

dor abdominal, 

entecorite ulcerativa, 

etc. 

Fígado: Granuloma, 

aumento do tamanho, 

sensibilidade a 

palpação. 

Clinico e 

Laboratorial: 

demonstração 

direta/indireta 

do agente 

etiológico. 

Parasitológico> 

fezes e biópsia 

retal. 

Imunoloógico: 

ELISA, PCR, 

RIFI, 

intradermorrea

ção. 

Kato-Katz e 

Schistoteste.  

Praziquantel 

(causa lesão no 

tegumento e atua 

no canal de cálcio 

do parasito)  

*,  controle 

dos 

hospedeiros 

intermediários 

(com 

muluscocidas, 

controle 

biológico, 

controle de 

criadouro) 

* =  saneamento básico, educação em saúde/sanitária e tratamento aos doentes. 
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- Fêmea Macho 

Tamanho 1,5cm 1,0cm 

Cor Escura devido ao sangue no ceco Esbranquiçado 

Tegumento Liso Recoberto por 

tubérculos 

Porção anterior Ventosa oral, acetábulo, vulva, 

útero e ovário 

Ventosa oral e acetábulo 

Porção posterior Glândulas vitelogênicas e ceco. Canal ginecóforo 
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Ascaris lumbricoides (Filo Nematoda) 

Características 

gerais 

Morfologia  

adulto 

Morfologia 

ovo 

Transmissão Patogenia Diagnóstico Tratamento Profilaxia 

Doença: ascaridíase. 

Nome popular: 

lombriga. Infectam o 

intestino delgado 

(jejuno e íleo), em 

infecções maciças 

infectam toda a 

extensão do intestino 

delgado. Ficam 

presas a mucosa com 

auxílio de lábios. 

Diferença entre 

espécies: Ascaris 

lumbricoides 

(dentículos com 

extremidade curvada) 

e Ascaris suum 

(dentículos maiores 

com bordas retas). 

Alimentam-se de 

alimentos 

semidigeridos e 

células do 

revestimento da 

mucosa, carboidratos, 

proteínas, lipídeos, 

etc por ação 

espoliadora.  

É relatado que há 

maior número de 

crianças. 

L3 É A 

INFECTANTE. 

 

Extremidad

e anterior 

com três 

fortes 

lábios, com 

serrilha de 

dentículos e 

sem 

interlábios.

Olhar 

tabela 

abaixo! 

“Ferrero 

rocher”. 

Extremamente 

resistente. 

Formado por 

três camadas. 

Externa: 
mamilonada, 

formada por 

mucopolissarí

deos, irregular 

e grossa. 

Média: 
espessa, 

hialina, lisa, 

formada por 

proteínas e 

quitina. 

Interna: 
delgada e 

impermeável. 

Dentro do 

ovo: células 

germinativas. 

Para 

embrionar: 

temperatura, 

umidade e 

quantidade 

oxigênio 

ideais. Para 

eclodir: CO2, 

pH, 

temperatura, 

sais. 

Água ou 

alimento 

contaminado 

com L3, 

veiculadores 

(aves, insetos 

como mosca e 

baratas), 

debaixo das 

unhas, 

aderência a 

superfície.  

Hepática: 1) Fase 

larval migratória. 

Hepatomegalia, 

processo inflamatório 

peri-larval, pontos 

necróticos. 

Pulmonar: 1) Fase 

larval migratória: 

anafilaxia, pequenas 

hemorragias, edema 

inflamatório. 2) Verme 

adulto: 3-4 dias é 

assintomático, depende 

da idade, carga 

parasitária e resposta 

imune. 

Intestinal: Ações 

espoliadoras, tóxicas e 

mecânicas. 

Biliar: Dilatação do 

ducto biliar. 

Clinico (pouco 

sintomático) e 

Laboratorial: 

sedimentação 

espontânea e 

Kato-Katz. 

Sonda 

nasogástrica, 

Albendazol, 

Mebendazol, 

Levamisol, 

Ivermectina, 

Pamoato de 

pirantel.  

*, drogas 

ovicidas, 

tratamento de 

fezes 

humanas se 

forem 

utilizadas 

como 

fertilizante. 

* =  saneamento básico, educação em saúde/sanitária e tratamento aos doentes. 
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- Fêmea Macho 

Comprimento 30-40cm 20-30cm 

Largura 3-6mm 2-4mm 

Extremidade posterior Retilínio Enrolado 

Orgãos sexuais 2 ovários enovelados, útero, vulva 

e vagina. 

Testículo enovelado, 

canal deferente, canal 

ejaculador e cloaca. 
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Trichuris trichiura (Filo Nematoda) 

Característica

s gerais 

Morfologia  adulto Morfologia 

ovo 

Transmissão Patogenia Diagnóstico Tratamento Profilaxia 

Doença: 

tricuriose. 

Maioria dos 

infectados em 

idade inferior a 

15 anos, clima 

quente e 

úmido. 

Intestino 

grosso (ceco e 

cólon). 

Alimenta-se de 

células e 

muco. 

Esôfago ocupa 2/3 do 

corpo, longo e 

delgado, boca na 

extremidade anterior 

é simples e sem 

lábios. Macho: 

extremidade 

recurvada, menores, 

testículo único, canal 

diferente, ejaculador 

e espículo. 

Formato 

oval, 

bioperculado

s, tampão 

hialino nas 

extremidade, 

3 camadas: 

externa 

(lipídica), 

intermediári

a (quitinosa), 

interna 

(vitalínica).  

Ovos nas 

fezes 

contaminam o 

ambiente e o 

humano 

consome 

alimentos e 

água 

contaminado. 

Vento, poeira, 

insetos, 

geofagia. 

Forma larval: Pouco 

significativo. Forma 

adulta: perda de peso, 

insônia, diarreia, 

desidratação, etc. 

Lesões traumáticas, 

eosifilia. 

FORMA INTENSA: 

Prolapso retal, 

desenteria crônica, 

diarreia com muco e 

sangue, tenesmo. 

Laboratorial: 

sedimentação. 

Albendazol e 

Mebendazol.  

*, higiene 

pessoal e dos 

alimentos. 

 Fêmea: extremidade 

reta, ovário, útero e 

vulva. 

* =  saneamento básico, educação em saúde/sanitária e tratamento aos doentes. 
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Enterobius vermiculares (Filo Nematoda) 

Característica

s gerais 

Morfologia  adulto Morfologia 

ovo 

Transmissão Patogenia Diagnóstico Tratamento Profilaxia 

Doença: 

oxiurose, 

enterobiose, 

enterobíase. 

Atinge 

principalmente 

crianças de 5 a 

15 anos. 

Normalmente 

benigna, mas 

incômoda 

(devido ao 

prurido anal). 

Macho e 

fêmea no 

apêndice e 

ceco; fêmea 

com ovos: 

região 

perianal, 

vagina, útero e 

bexiga. 

Cor branca, 

filidiforme,  porção 

anterior (boca, asas 

cefálicas). 

Macho: menor, cauda 

recurvada, espículo, 1 

testículo. 

Fêmea: maior, cauda 

pontiaguda e longa, 

vagina curta, 2 

úteros, oviaduto e 

ovário. 

Formato de 

D, parte 

convexa e 

outra 

achatada. 

Membrana 

dupla, lisa e 

transparente. 

Ingestão de 

ovos. 

Ação mecânica 

(irritação da mucosa 

intestinal). Ação 

irritativa (do tipo 

catarral, exsudativa 

mucosa). Congestão 

anal. 

Visualização do 

parasito pelo 

paciente, 

raspagem anal, 

exame 

parasitológico 

de fezes. 

Albendazol, 

Mebendazol e 

Palmoato de 

pirvinio.  

*, manejo 

adequado de 

roupas, evitar 

mãos na boca 

e  higiene 

pessoal. 

* =  saneamento básico, educação em saúde/sanitária e tratamento aos doentes. 
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Ancylostoma duodenalis e Necator americanus (Família Ancylostomatidae) 

Característica

s gerais 

Morfologia adulto Morfologia 

ovo 

Morfologia larva Tra

nsm

issã

o 

Patogenia Diagnóstico Tratamento Profilaxia 

Doença: 

ancilostomose.  

L3 

INFECTANT

E. 

L1 só 

completa 

embrionament

o larvário no 

exterior. 

Condições: 

oxigenação, 

temperatura e 

umidade 

ideais. 

Cilíndricos, 

extremidade curvada 

dorsalmente, róseos, 

cápsula bucal grande 

e profunda, dentes 

ventrais na margem 

da boca e sub-

ventrais no fundo da 

boca.  

Fêmea: maior e com 

cauda afinalada. 

Macho: bolsa 

copuladora (projeção 

da cutícula). 

Necator americanus: 

Lâminas cortantes e 

A. duodenalis: 2 

pares de dentes.  

Elíptico, 

halo hialino, 

blastômeros 

em seu 

interior.  

Rabditóide: presença 

de bulbo esofagiano. 

Filarióide: esôfago 

filiforme. 

L1: Rabditóide. 

L2: Rabditóide. 

L3: Filarióide e com 

cutícula grossa que faz 

com que ela não se 

alimente e consuma sua 

reserva de glicogênio. 

Oxigênio, umidade e 

temperatura ideais. 

Hidrotropismo, 

termotropismo e 

tigtropismo! 

Pen

etra

ção 

ativ

a/or

al. 

Cutânea: 

vermelhidão, coceira e 

infecção. 

Aparelho 

respiratório: dor de 

garganta e tosse. 

Intestinal: intensos 

movimentos 

intestinais, cólica. 

Fase crônica: Anemia 

ferroptiva, náusea, 

vômito, dor 

abdominal, anorexia, 

geofagia, desnutrição, 

fezes sanguinolentas, 

cansaço e palidez.  

Clínico: pouco 

eficaz. 

Laboratorial: 

demonstração 

direta/indireta. 

Exame 

parasitológico 

de fezes.  

Albendazol, 

Mebendazol e 

Nitazoxanida. 

Para paralisar o 

helminto: 

Levamisol, 

Ivermectina, 

Palmoato de 

pirantel. 

*, beber água 

tratada, 

alimentação 

rica em ferro 

e proteínas, 

evitar contato 

com terra com 

suspeita. 

* =  saneamento básico, educação em saúde/sanitária e tratamento aos doentes. 

 



Júlia Quintaneiro 
quintaneirojulia@gmail.com 



Júlia Quintaneiro 
quintaneirojulia@gmail.com 



Júlia Quintaneiro 
quintaneirojulia@gmail.com 



Júlia Quintaneiro 
quintaneirojulia@gmail.com 

 



Júlia Quintaneiro 
quintaneirojulia@gmail.com 

Strongyloides stercoralis (Família Ancylostomatidae) 

Características 

gerais 

Morfologia adulto Morfolo

gia ovo 

Morfologia larva Trans

missão 

Patogenia Diagnóstico 

Doença: 

estrongiloidose. 

Atinge áreas 

tropicais, 

subtropicais, 

cães gatos e 

macacos. Fica 

no intestino 

delgado 

(duodeno e 

jejuno). Formas 

graves: 

estômago e 

intestino grosso. 

Fêmea partenogenética: 

cilíndrica, 3 lábios, 

extremidade anterior 

arredondada, esôfago 

filarióide, posterior 

afinalada.  

Elípticos, 

parede 

fina e 

transpare

nte, 

difícil 

visualiza

r (apenas 

em fezes 

de 

indivíduo

s com 

diarreia) 

Esôfago rabditoide, 

vestíbulo bocal curto, 

liberada do ovo dentro 

do hospedeiro, 

primórdio genital 

nítido, cauda 

bifurcada/ entalhada. 

Penetra

ção 

ativa. 

Cutânea: 

vermelhidão, 

coceira e infecção 

devido à 

penetração da 

larva. 

Pulmonar: 

hemorragia, tosse, 

febre, insuficiência 

respiratória. 

Intestinal: Enterite 

catarral, Enterite 

endematosa, 

enterite ulcerosa. 

 

Clínico: diarreia, 

dor abdominal e 

urticária. 

Laboratorial: 

BAERMANN 

MORAES 

(utilização de 

hidro e 

termotropismo). 

Larva em fezes 

são poucas e 

irregulares.  

Fêmea vida livre: 

fusiforme, extremidade 

idem a fêmea 

partenogenética, 

esôfago rabditoide, 

receptáculo seminal. 

Macho: 3 lábios, 

esôfago rabditoide, 
intestino termina na 

cloaca, espículo auxilia 

a cópula. 
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