
3) FILO PLATYHELMINTHES

4) FILO NEMATODA



Quem são os platelmintos?
O filo Plathyhelminthes abriga 
animais com simetria bilateral 

conhecidos como “vermes 
achatados” ou em forma de fita. São 

animais aquáticos ou terrestres 
triblásticos, acelomados, com 

tecidos e sistema definidos. 

Possuem sistema digestório 
incompleto ou ausente.

Durante o 
desenvolvimento 

embrionário formam-
se endoderme, 

ectoderme e um 
terceiro folheto: a 

mesoderme

Não possuem uma 
cavidade geral do 

corpo

Possuem apenas um 
orifício de entrada, 

(não possuem ânus): 
se houver resíduos 
serão eliminados

 pela boca.

Os platelmintos endoparasitas 
absorvem nutrientes do 

hospedeiro diretamente a 
partir da superfície corporal e 

por isso não possuem um 
sistema digestório.

Ocelos

Podem ser parasitas 
(esquistossomo, tênia 

ou solitária, 
fascíola...) ou ter vida 

livre* (planárias).

O achatamento é o 
melhor formato 

possível ...



Planária  de água doce

Taenia sp.

Schistosoma 
mansoni

Diversidade & classificação 
dos platelmintos

Planária  
marinha

Planária  terrestre

Taenia saginata

Fasciola hepatica

Classe 
Turbellaria 

(planárias)

Classe Cestoda 
(tênias)

Classe Monogenea 
(monogêneos)

Classe Trematoda 
(trematódeos)

Taenia 
solium



Fisiologia dos 
platelmintos

Sistema 
nervoso

Sistema digestório 
(incompleto)

Circulação & respiração

Organização 
corporal 

(triblásticos e 
acelomados) 

Sistema excretor
(células flama)

A cavidade digestória é altamente 
ramificada nos platelmintos não 

parasitas, o que facilita a 
distribuição dos nutrientes.

 Há digestão extra e intracelular.

A cavidade gastrovascular extremamente 
ramificada e o corpo achatado permitem o 

transporte de substâncias sem a 
necessidade de um sistema circulatório. 

Transporte de gás oxigênio por difusão nos 
aeróbios ou inexistente nos parasitas 

intestinais.



Reprodução dos 
platelmintos

Reprodução assexuada

 

Reprodução sexuada

(regeneração da planária)

Monoicos x dioicos
Dimorfismo sexual



Asquelmintos
Filo Nematoda (nematódeos)

Filo Gastrotricha (gastrótricos)

Filo Nematomorpha (nematomorfos)

Filo Rotifera (rotíferos)

Filo Acanthocephala (acantocéfalos)

Filo Kinorhyncha (quinorrincos)

Filo Loricifera (loricíferos)

Filo Tardigrada (tardígrados  ou ursos d’água)



Quem são os nematódeos?
São vermes com o corpo cilíndrico, 

em forma de fio. São animais 
bilaterais, triblásticos e 

pseudocelomados. Possuem 
sistema digestório completo e o 

corpo é revestido por uma cutícula.

A maioria possui vida livre, mas há 
espécies parasitas de animais e até 

vegetais.

Organismos 
pseudocelomados 

possuem uma 
cavidade que foi 

formada  durante o 
desenvolvimento 

embrionário entre o 
mesoderma e o 

endoderma 

Os fitonematódeos 
parasitam vegetais e 

podem causar 
grandes prejuízos à 

agricultura. 

Lombriga, 
ancilóstomo, filária e 

oxiúro são 
nematódeos de 

importância médica.

O sistema digestório 
possui uma saída 
para resíduos não 
digeridos: o ânus.

Antigamente 
nematódeos e outros 
animais, formavam o 
filo Nemathelminthes. 
Juntos com insetos e 

fungos são o grupo de 
maior diversidade no 

planeta! Realizam 
criptobiose!

Camada secretada 
pela epiderme que 
confere proteção e 

permite sustentação 
corporal e locomoção.. 
Sofrem muda durante 

o crescimento. 



Diversidade & classificação 
dos nematódeos

Classe Secernentea

Classe 
Adenophorea

Ascaris lumbricoides

Oxyurus vermicularis

Wuchereria bancrofti
(filariose ou elefantíase)

Trichuris trichiura

Trichinella spiralis

Rhabdias

Strongyloides stercoralis
Classe 

Secernentea
Caenorhabditis elegans

Angiostrongylus cantonensis



Fisiologia dos nematódeos
Sistema 
nervoso

Sistema digestório (completo)

Circulação, 
respiração e excreção

Organização 
corporal 

(triblásticos e pseudocelomados) 

Sistema excretor formado por 
renetes (tubos em “H”)

Respiração cutânea (difusão) ou 
anaeróbios (fermentação).

Anel nervoso + 
cordões nervosos 

(L/V)

Sistema 
locomotor

Músculos longitudinais

O pseudoceloma preenchido por 
líquido é responsável pelo transporte 
de nutrientes, gases e excretas, além 
da locomoção (esqueleto hidrostático)



Reprodução dos 
nematódeos

Reprodução sexuada

Dioicos
Dimorfismo sexual
Fecundação cruzada (maioria) ou 
autofecundação
Desenvolvimento indireto com ecdises
Partenogênese*
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