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Introdução
Os Platelmintas (Platyhelminthes), vulgarmente designados por “vermes planos”, englobam actualmente mais de 20 mil espécies, posicionando-se como o quinto maior filo animal,
apenas atrás de Artrópodes, Moluscos, Cordados e Nemátodos. Estes animais representam
um claro avanço evolutivo no sentido de uma maior complexidade da estrutura corporal, evidenciado por algumas características importantes, em particular a simetria bilateral, para além
da presença de tecidos e sistemas orgânicos já bem definidos e uma clara diferenciação e
centralização do sistema nervoso. Por outro lado, apresentam também algumas características primitivas como a ausência de celoma e de sistemas respiratório e circulatório, bem como
a presença de um tubo digestivo incompleto. Esta mistura de caracteres simples e complexos,
coloca os Platelmintas numa posição de transição entre os animais com simetria radial
(Radiata) e os que apresentam simetria bilateral (Bilateria).
A classificação tradicional dos Platelmintas considera a existência de 4 classes - Turbellaria, Cestoda, Trematoda e Monogenea - a primeira maioritariamente constituída por animais
de vida livre, enquanto as restantes englobam vermes parasitas. No entanto, existe hoje a
noção clara de que existem diversos grupos bem diferenciados dentro dos Turbellaria, que
foram entretanto sendo colocados ao mesmo nível taxonómico das classes de Platelmintas
parasitas.

Fig. 1 - Relações filogenéticas entre os diversos grupos de Platelmintas.
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Turbelários
Inclui-se neste capítulo um conjunto diversificado de Platelmintas (Platyhelminthes),
sobretudo caracterizado pelo facto de a esmagadora maioria das suas espécies ter vida livre.
São, em geral, conhecidos como Turbelários (Turbellaria), nome que ainda é frequentemente
utilizado para designar uma das quatro principais classes de Platelmintas, embora a tendência
actual seja para distribuir este conjunto de animais por várias classes.
O corpo, alongado e frequentemente achatado, dos Turbelários, encontra-se coberto por
uma característica epiderme ciliada e glandulosa, sob
a qual se dispõe uma camada de tecido conjuntivo
1
2
(mesênquima) que engloba fibras musculares e todos
os restantes órgãos internos. Os cílios superficiais
14
estão na origem do nome do grupo, pois produzem
3
pequenos turbilhões na água em volta do animal. Na
falta de órgãos especializados para esse efeito, a
parede do corpo assegura as trocas gasosas com o
4
13
exterior. Embora se possa distinguir uma cabeça, esta
inclui apenas órgãos sensoriais pois a boca dispõe-se
5
12
geralmente a meio da superfície inferior do corpo. A
faringe, simples ou projectável, conduz a um intestino
ramificado, por vezes com numerosos divertículos
6
11
cobertos de células fagocitárias onde se completa a
digestão. Na ausência de sistema circulatório, estas
10
ramificações permitem distribuir os nutrientes por todo
o organismo e, inversamente, conduzir o material não9
digerido para o exterior, geralmente através da boca,
7
pois o ânus está ausente ou reduzido a pequenos
poros na extremidade das ramificações intestinais. Em
8
contrapartida, surge nestes animais um conjunto mais
ou menos desenvolvido e interligado de nefrídeos,
que funcionam sobretudo como órgãos de osmoregu- Fig. 2 - Morfologia geral de um turbelário.
lação, embora possam também desempenhar funções
1. Olho; 2. Aurícula; 3. Gânglio cerebral;
4. Ovário; 5. Cordão nervoso; 6. Vitelário;
excretoras.
O sistema nervoso possui geralmente um gân- 7. Receptáculo seminal; 8. Pénis; 9. Vesícula
seminal; 10. Boca; 11. Faringe;
glio cerebral bem desenvolvido na região da cabeça,
12. Testículos; 13. Intestino; 14. Nefrídeos.
de onde partem 1 a 4 pares de cordões nervosos longitudinais, unidos por ligações transversais. Células receptoras de estímulos tácteis e químicos encontram-se espalhadas por toda a superfície do corpo, especialmente comuns na zona
da cabeça, por vezes em prolongamentos laterais (aurículas) ou em tentáculos. Um ou mais
pares de olhos de estrutura muito simples estão também presentes na maioria das espécies.
Nalguns grupos surgem estatocistos, esferas cheias de fluido e uma partícula mineral, implicadas no sentido de equilíbrio e orientação.
Muitos Turbelários são capazes de se reproduzir assexuadamente por simples divisão
transversal, possuindo igualmente uma grande capacidade de regeneração do corpo devido à
presença de uma importante reserva de células estaminais totipotentes. Porém, em geral,
fazem uso do seu já bastante complexo sistema reprodutor hermafrodita. Os testículos, em
número variável, conduzem os espermatozóides a uma vesícula seminal situada no átrio
masculino onde se encontra também alojado o pénis, representado por uma papila ou um cirro projectável. Os ovários podem produzir óvulos simples, sendo as substâncias de reserva
necessárias ao seu desenvolvimento, adicionadas posteriormente a partir de um conjunto de
glândulas produtoras de vitelo (vitelário), mas em muitas espécies o ovário (germário) produz simultaneamente óvulos e vitelo. Em qualquer dos casos, os óvulos acabam por ser enca04
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minhados até ao átrio feminino onde se situa o receptáculo seminal. Pode existir uma abertura genital (gonóporo) comum, ou duas separadas. Durante o acasalamento, ambos os parceiros são fecundados e os ovos podem permanecer no interior do corpo ou ser depositados
sob a forma de massas gelatinosas e cápsulas, ocorrendo casos de protecção parental. O
desenvolvimento é geralmente directo, resultando numa pequena réplica dos animais adultos,
existindo em algumas poucas espécies uma larva de vida livre.
São conhecidas cerca de 6.500 espécies de Turbelários, 70% das quais marinhas e 10%
terrestres, vivendo as restantes 1.300 espécies em todo o tipo de águas doces. Entre estas
últimas, grande parte são predadoras de pequenos invertebrados, protistas ou bactérias, existindo também muitas espécies necrófagas, que se alimentam de restos orgânicos, e espécies
comensais que vivem no interior da concha de crustáceos e cágados, por vezes sendo mesmo consideradas ectoparasitas. O tamanho das espécies dulceaquícolas varia entre menos
de 1 mm e alguns centímetros de comprimento.
Como já se referiu, os Turbelários costumam hoje ser distribuídos por várias classes,
quase todas com representantes nas águas doces, entre as quais 6 com ocorrência confirmada na Península Ibérica: Catenulida, Lecithoepitheliata, Macrostomida, Rhabdocoela
(onde se incluem cerca de 40% das espécies dulceaquícolas), Proseriata e Tricladida (que
engloba as espécies de maior tamanho, habitualmente conhecidas como planárias). Muito
pouco se conhece acerca dos Turbelários existentes na nossa fauna, embora seja provável a
ocorrência de várias dezenas de espécies.

Catenulida
 Caténula (Catenula lemnae)
Corpo cilíndrico, raramente ultrapassando 1 mm de comprimento, transparente, por vezes
com algas unicelulares verdes (Chlorella) provavelmente endossimbióticas. Cabeça distinta,
separada do resto do corpo por um sulco transversal ciliado, sem olhos, mas provida de um
estatocisto. Gânglio cerebral simples, compacto.
Faringe pouco dilatada, situada perto da extremidade anterior do corpo. Reproduz-se frequenteFig. 3 - Par de zoóides de Catenula lemnae.
mente por divisão transversal, dois ou mais indivíduos (zoóides) mantendo-se unidos por algum tempo numa cadeia. Vive em águas paradas
de charcos e ribeiras, onde se desloca entre os restos vegetais do fundo, com auxílio de movimentos musculares ou impulsionada pelos cílios epidérmicos, à procura das partículas orgânicas de que se alimenta.
 Estenóstomo (Stenostomum leucops)
Espécie semelhante à anterior mas um pouco maior (1,5 a 2 mm) e igualmente surgindo com
frequência sob a forma de cadeias de dois ou
mais indivíduos. Na cabeça, pouco distinta, possui um par de cavidades ciliadas com fotoreceptores directamente ligadas ao gânglio cerebral Fig. 4 - Par de zoóides de Stenostomum leucops.
que aqui é tetralobado. Vive nas margens cobertas de vegetação de ribeiras e charcos. Uma
espécie próxima e ligeiramente mais pequena (1 a 1,5 mm) é Stenostomum unicolor, que
vive sobretudo em charcos e pântanos.

Macrostomatida
 Macróstomo (Macrostomum tuba)
Corpo esbranquiçado ou amarelado, achatado, de extremidades truncadas, podendo alcançar
até 5 mm de comprimento. Cabeça arredondada, com um par de olhos pequenos. Boca ventral, situada na zona anterior do corpo, capaz de se abrir de forma desmesurada para capturar
invertebrados quase do tamanho do próprio animal. Pénis em forma de estilete na parte poste05
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rior do corpo. Esta espécie produz casulos com pelo
menos dois ovos que levam 11 a 13 dias a eclodir. Tem
uma vida curta (cerca de 3 meses) passada na margem
de charcos, lagoas e pequenos cursos de água. Uma
espécie muito semelhante mas mais pequena (até 2 mm)
é Macrostomum hystricinum, que habita frequentemente estuários e lagunas salobras.

Fig. 5 - Macrostomum tuba.

 Micróstomo (Microstomum lineare)
Corpo transparente ou de tons variados, com extremidades pontiagudas, atingindo cerca de 2
mm de comprimento. Cabeça com um par de olhos avermelhados e um par de cavidades ciliadas. Boca na parte anterior do corpo, seguida de uma
faringe de grandes dimensões. Espécie predadora que
captura todo o tipo de pequenos invertebrados, nomeadamente hidras, cujos nematocistos são integrados na
Fig. 6 - Microstomum lineare (dois zoóides).
epiderme como forma de defesa. Vive entre o fundo e a
vegetação de charcos ou ribeiras de águas calmas, ocorrendo também em águas salobras.
Na Primavera reproduz-se assexuadamente por bipartição, formando cadeias de 2 a 18 zoóides (até 8 mm de comprimento), após o que geralmente acasala, produzindo um único ovo.

Lecithoepitheliata
 Prorrinco (Prorhynchus stagnalis)
Corpo transparente, cilíndrico e alongado, com cerca de 6 mm de comprimento máximo.
Cabeça bem distinta, truncada, com um par de cavidades ciliadas laterais. Faringe bolbosa e boca situadas
na zona anterior do corpo, perto do gonoporo masculino onde se aloja um pénis aguçado e quitinoso, com o
Fig. 7 - Prorhynchus stagnalis.
qual o animal consegue imobilizar os pequenos invertebrados de que se alimenta. Vive no fundo de nascentes, charcos e lagoas, rastejando entre
o lodo e os restos vegetais por meio de contracções e alongamentos musculares do corpo.

Proseriata
 Botrioplana (Bothrioplana semperi)
Corpo achatado e acastanhado, com cerca de 5 mm
de comprimento. Cabeça sem olhos, mas provida de
dois pares de cavidades sensoriais ciliadas. Boca e
Fig. 8 - Bothrioplana semperi.
faringe tubular situadas na metade posterior do corpo.
Vive em charcos, poços e nascentes, frequentemente entre os sedimentos do fundo ou mesmo em águas subterrâneas.

Rhabdocoela
 Castrela (Castrella truncata)
Corpo com extremidade anterior truncada e a posterior acuminada, muito pequeno
(comprimento: 0,8 a 1,2 mm), de cor castanha-avermelhada. Cabeça com dois pares de olhos
vermelho-escuros, os de cada par muito juntos, por
vezes interligados. Boca situada na zona anterior do a
corpo. Faringe bolbosa, em forma de tonel. Pénis
provido de um estilete com um único ramo, quitinoso e espinhoso. Postura com um único ovo. Vive b
em charcos e lagoas temporárias, sobre algas e
Fig. 9 - Castrella truncata; a - ovo; b. pénis.
plantas aquáticas.
06
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 Dalielia (Dalyellia viridis)
Corpo mais ou menos de forma oval, pequeno (comprimento máximo: 4 mm), de cor verde
devido à presença de algas (Zoochlorella) endossimbióticas.
Cabeça arredondada com um par de olhos escuros. Boca
situada na zona anterior do corpo. Faringe bolbosa, em forma de tonel. Pénis provido de um estilete com quatro ramos,
quitinoso e espinhoso. Postura normalmente com mais de
um ovo (até duas dezenas). Vive em charcos e lagoas temFig. 10 - Dalyellia viridis.
porárias, sobre algas e plantas aquáticas.
 Microdalielia (Microdalyellia armigera)
Corpo claramente afunilado na zona posterior, pequeno (comprimento máximo: 1,5 mm), de
cor castanha-avermelhada. Cabeça truncada com um par de
olhos escuros. Boca situada na zona anterior do corpo. Faringe
bolbosa, em forma de tonel. Pénis provido de um estilete com
dois ramos, quitinoso e espinhoso. Postura constituída por um
único ovo. Vive em charcos, lagoas e pequenos cursos de água,
Fig. 11 - Microdalyellia armigera.
alimentando-se de algas e invertebrados.
 Giratrix (Gyratrix hermaphroditus)
Corpo achatado, transparente, de forma variável, não ultrapassando 2,5
mm de comprimento. Cabeça indistinta, com um par de olhos negros,
precedida por uma espécie de probóscide muscular rectráctil que
desempenha funções de órgão fixador de presas. A boca e a faringe bolbosa situam-se na zona intermédia do corpo. Pénis em forma de estilete, situado na extremidade posterior do corpo, o qual é também usado
na captura de presas pois encontra-se associado a uma glândula produtora de veneno. Deposita um único ovo protegido por um invólucro pontiagudo. Espécie cosmopolita que ocorre em águas doces, salobras e
salgadas, alimentando-se de todo o tipo de pequenos invertebrados.

Fig. 12 - Gyratrix
hermaphroditus.

 Opístomo (Opistomum pallidum)
Corpo mais ou menos de forma oval, pequeno (comprimento máximo: 4,5 mm), transparente.
Cabeça indistinta, sem olhos. A boca e a faringe tubular
situam-se no terço posterior do corpo. Estilete do pénis quitinoso, longo, reversível e espinhoso. Postura constituída por
dois ou mais ovos. Espécie de hábitos nocturnos, que vive
Fig. 13 - Opistomum pallidum.
entre o lodo e a vegetação na margem de lagoas e charcos,
sobretudo em zonas montanhosas, alimentando-se de microalgas e detritos orgânicos. Uma
espécie próxima é Opistomum fuscum, de tamanho muito mais pequeno (cerca de 1 mm).
 Krumbachia (Krumbachia subterranea)
Corpo mais ou menos de forma oval, pequeno (comprimento: 2
a 3 mm), esbranquiçado. Cabeça indistinta, sem olhos. A boca e
a faringe arrosetada situam-se na parte média do corpo. Pénis
papiloso, grande, sem estilete. Postura constituída por dois ou
mais ovos. Espécie que ocorre em águas subterrâneas e inters- Fig. 14 - Krumbachia subterranea.
ticiais, poços, nascentes e lamaçais.
 Strongilóstoma (Strongylostoma simplex)
Corpo alongado, com extremidade anterior arredondada, muito
pequeno (comprimento:1 mm), acinzentado. Cabeça com um par
de olhos. A boca e a faringe arrosetada situam-se na parte
média do corpo. Pénis papiloso, sem estilete. Espécie que ocor- Fig. 15 - Strongylostoma simplex.
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re em lagoas e charcos temporários. Uma espécie próxima é Strongylostoma radiatum, um
pouco maior (1,5 mm) e com cabeça claramente espatulada.
 Tetracelis (Tetracelis marmorosa)
Corpo fusiforme, relativamente pouco achatado, muito pequeno (comprimento:1 a 1,5 mm),
amarelado ou castanho-acinzentado. Cabeça pequena, com
dois pares de olhos escuros. A boca e a faringe arrosetada
situam-se na parte anterior do corpo. Pénis papiloso, sem estilete. Postura com um ou mais ovos. Esta espécie ocorre em
Fig. 16 - Tetracelis marmorosa.
águas paradas.
 Tifloplana (Typhloplana viridata)
Corpo achatado e fusiforme, não ultrapassando 1 mm de comprimento, de cor verde devido à
presença de algas (Zoochlorella) endossimbióticas. Por esse
motivo, e ao contrário da maioria de outras planárias, apresenta fototaxia positiva. Cabeça indistinta, sem olhos. A boca e a
faringe arrosetada situam-se na parte anterior do corpo. DepoFig. 17 - Typhloplana viridata.
sita entre um a dez ovos. Vive em charcos e lagoas, entre a
vegetação aquática, por vezes em águas salobras.
 Rincomesostoma (Rhynchomesostoma rostratum)
Corpo alongado, pequeno (comprimento: 1,5 a 3,5 mm), amarelo-pálido ou alaranjado. Cabeça prolongada por uma probóscide retráctil, com um par de
olhos vermelhos. A boca e a faringe arrosetada situam-se
na parte média ou anterior do corpo. Pénis papiloso, sem
estilete. Postura com um ou mais ovos. Esta espécie ocorre em lagoas e charcos temporários, sobretudo nas regiões Fig. 18 - Rhynchomesostoma rostratum.
montanhosas.
 Fénocora (Phaenocora unipunctata)
Corpo alongado, pequeno (comprimento: 2,5 a 3,5 mm), castanho-amarelado, por vezes
esverdeado devido à presença de algas (Zoochlorella). Cabeça arredondada com um par de
olhos castanhos. A boca e a faringe em forma de barril
situam-se na extremidade anterior do corpo. Vitelário
ramificado. Pénis papiloso, sem estilete. Postura com
um ou mais ovos. Esta espécie ocorre no fundo de
Fig. 19 - Phaenocora unipunctata.
lagoas e charcos, alimentando-se sobretudo de pequenos oligoquetas. Uma espécie próxima, mas desprovida de olhos, é Phaenocora typhlops.
 Olistanela (Olisthanella obtusa)
Corpo oval, muito pequeno (comprimento: 1 a 1,5 mm), castanho-claro. Cabeça arredondada
com um conjunto difuso de pigmentos escuros, por vezes
aglutinados. A boca e a faringe arrosetada situam-se na metade posterior do corpo. Pénis papiloso, sem estilete. Postura
geralmente com vários ovos. Vive no fundo de lagoas e charcos. Uma espécie muito semelhante é Olisthanella truncula,
com cabeça não pigmentada e provida de um par de olhos
Fig. 20 - Olisthanella obtusa.
vermelho-escuros.
 Mesostoma (Mesostoma ehrenbergi)
Corpo achatado e foliforme, transparente ou amarelo-pálido, atingindo 15 mm de comprimento. Cabeça com um par de olhos muito juntos, atrás de uma probóscide alongada. A boca e a
faringe arrosetada situam-se sensivelmente a meio do corpo. Pénis papiloso. Na época favorável produz dezenas de ovos que incuba no interior do próprio corpo (viviparismo), podendo
08
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atravessar condições desfavoráveis por meio de alguns ovos protegidos dentro de quistos coriáceos de cor acastanhada que são
libertados após a morte do animal. Vive em charcos e ribeiras de
águas calmas, alimentando-se de pequenos crustáceos e outros
invertebrados. Para isso, o animal pode manter-se suspenso no
meio da água através de um filamento de muco produzido por
glândulas da parte posterior do corpo, à espera que passe uma
presa. Outras espécies muito próximas, mas de corpo alongado,
oval e mais pequeno, ocorrem em lagoas e charcos temporários,
como sejam Mesostoma lingua (7 a 9 mm) de cor castanha-clara
e extremidade anterior arredondada, ou Mesostoma productum Fig. 21 - Mesostoma ehrenbergi.
(2,5 a 4 mm), de cor castanha-amarelada, ventre escuro e extremidade anterior acuminada.
 Botromesostoma (Bothromesostoma personatum)
Corpo algo dilatado dorsalmente, com extremidades obtusas, pequeno (comprimento: 4 a 6 mm), castanho escuro a
negro. Cabeça com um par de olhos negros e duas manchas brancas laterais. A boca e a faringe arrosetada
situam-se na zona média do corpo. Pénis papiloso. Espécie que produz ovos de modo semelhante ao da espécie
anterior e vive no fundo de lagoas e charcos temporários. Fig. 22 - Bothtromesostoma personatum.

Tricladida
 Planária-láctea (Dendrocoelum lacteum)
Corpo de grande tamanho (até 30 mm), branco, excepto a zona mais interna com coloração
variável de acordo com o conteúdo intestinal. Cabeça truncada, com um par de olhos escuros
e aurículas incipientes. Boca e faringe tubular
protáctil situadas na zona média do corpo. Um
muco viscoso transparente e algo tóxico rodeia
todo o corpo. Espécie hermafrodita com fecundação interna cruzada, produzindo um casulo com
várias dezenas de ovos, posteriormente libertado
através da parede do corpo. Ocorre sobretudo
em águas paradas, sob pedras ou entre a vegetação, alimentando-se de matéria orgânica e outros
Fig. 23 - Dendrocoelum lacteum.
invertebrados. Embora bastante difundida na
Europa, esta espécie é muito pouco conhecida na Península Ibérica, presumindo-se apenas a
sua presença ou a de espécies próximas endémicas na nossa região, nomeadamente em
habitats subterrâneos.
 Planária-das-fontes (Phagocata vitta)
Corpo de tamanho médio (até 15 mm), branco. Cabeça truncada, de extremidade arredondada e ondulada, com um par de pequenos olhos escuros e
muito juntos. Boca e faringe tubular protáctil situadas na
zona média do corpo. Espécie com reprodução sobretudo
assexual por divisão simples, embora possa também reproduzir-se sexuadamente. Ocorre em águas frescas subterrâneas, poços, nascentes e regatos, alimentando-se de vermes oligoquetas e larvas de mosquito, presumindo-se a
sua presença ou a de espécies próximas endémicas na
nossa região, como tem acontecido em Espanha: em 2011,
foi descrita Phagocata flamenca, um habitante de nascenFig. 24 - Phagocata vitta.
tes perto de Granada, de corpo particularmente ondulado.
09
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 Planária-plurioculada (Polycelis nigra)
Corpo de tamanho médio (raramente ultrapassando 10 mm), de cor castanha uniforme, por
vezes quase negra. Cabeça subtriangular, com aurículas
salientes. Muitos olhos pequenos distribuídos ao longo da
margem na parte anterior do corpo, por vezes pouco evidentes. Boca e faringe tubular protáctil situadas na zona
média do corpo. Espécie com reprodução geralmente
Fig. 25 - Polycelis nigra.
sexual, embora possa também reproduzir-se por partenogénese. Vive em águas paradas ou correntes, pouco poluídas, percorrendo o fundo em busca
de restos animais e vegetais, vermes, larvas de insectos e crustáceos. Uma espécie muito
próxima é Polycelis tenuis, de tons mais claros e pigmentação um pouco menos uniforme.
 Planária-de-Dugès (Dugesia subtentaculata)
Corpo de tamanho grande (10 a 30 mm), de tom castanho ou oliváceo uniforme, um pouco
mais clara ventralmente. Cabeça de forma triangular, com extremidade em ponta de lança e aurículas
arredondadas pouco móveis. Um par de olhos,
situados a meio da cabeça e ladeados por manchas
claras. Boca e faringe tubular protáctil situadas na
zona média do corpo. Espécie com reprodução
sexuada ou assexuada por divisão simples. Vive em
Fig. 26 - Dugesia subtentaculata.
águas límpidas de nascentes e lagoas, preferindo
fundos rochosos. Trata-se de uma das várias espécies de difícil diferenciação pertencentes ao
antigo complexo Dugesia gonocephala.
 Planária-de-Girard (Girardia tigrina)
Corpo de tamanho grande (10 a 18 mm), de dorso acinzentado com manchas castanhas ou
de tom castanho uniforme com uma ou duas faixas longitudinais mais escuras. Ventre mais
claro. Cabeça de forma triangular, com extremidade
em ponta de lança e aurículas salientes e bastante
móveis. Um par de olhos muito juntos, a meio da
cabeça, ladeados por manchas claras. Boca e faringe tubular protáctil situadas na zona média do corpo.
Fig. 27 - Girardia tigrina.
Reproduz-se sexuadamente ou, com maior frequência, assexuadamente por divisão simples. Vive em águas paradas ou lentas, alimentando-se,
sobretudo, de larvas de mosquitos, também de moluscos e vermes. Espécie americana introduzida na Europa por aquarófilos no início do séc. XX.
 Planária-de-Schmidt (Schmidtea polychroa)
Corpo de tamanho grande (10 a 30 mm), de dorso castanho e ventre mais claro. Cabeça de
forma subtriangular, com aurículas arredondadas,
por vezes pouco evidentes. Um par de olhos situados muito próximo da margem anterior e flanqueados por manchas brancas. Boca e faringe tubular
protáctil situadas na zona média do corpo. Produz
entre 1 a 8 ovos durante a fase reprodutora sexuada
mas embora os espermatozóides sejam necessários
Fig. 28 - Schmidtea polychroa.
para desencadear o desenvolvimento dos óvulos, o
seu DNA nem sempre é incorporado (partenogénese). Vive em charcos e ribeiras de águas
lentas, alimentando-se de caracóis, vermes, crustáceos e insectos.
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Chave de Identificação dos Géneros de Turbelários
1. Faringe pouco dilatada, situada na zona anterior do corpo. Frequentemente em cadeias com
dois ou mais indivíduos (zoóides). Tamanho muito pequeno (1 a 5 mm)………..……………….… 2
Faringe mais ou menos dilatada, por vezes em posição anterior. Cadeias de zoóides ausentes.
Tamanho variável: 0,8 a 30 mm…………………………………………………………….…………… 5
2. Um único nefrídeo em posição mediana…………………...………………………………………….…… 3
Um par de nefrídeos laterais…………………………………………………………………………..…….. 4
3. Cabeça distinta, separada do resto do corpo por um sulco transversal ciliado e provida de um
estatocisto central……………………………………………………………………………….. Catenula
Cabeça pouco distinta sem sulco transversal e provida de um par de cavidades ciliadas
laterais………………………………………………………………………………...……. Stenostomum
4, Corpo com extremidades pontiagudas, por vezes formando cadeias de zoóides. Tamanho
máximo: 2 mm…………………………………………………………...………………… Microstomum
Corpo com extremidades arredondadas, nunca formando cadeias de zoóides. Tamanho
máximo: 5 mm…………………………………………………………….………………. Macrostomum
5. Intestino em forma de saco com pequenas invaginações laterais. Comprimento inferior a 6 mm…... 6
Intestino em forma de saco simples. Comprimento muito variável……………………………...………. 7
Intestino muito ramoso e ramificado. Comprimento superior a 10 mm……………………...………… 20
6. Faringe situada na zona anterior do corpo…………………………………………………. Prorrhynchus
Faringe situada na zona média-posterior do corpo………………………………………… Bothrioplana
7. Faringe situada na metade posterior do corpo…………………………………………………………….. 8
Faringe situada na zona média ou anterior do corpo………………………………….………………….. 9
8. Faringe arrosetada. Pénis papiloso…………………………………………………...………. Olisthanella
Faringe não arrosetada. Pénis com estilete longo e espinhoso……………...………..…… Opistomum
9. Faringe bolbosa……………………………………………………………………………………………… 10
Faringe arrosetada…………………………………………………………….…………………………….. 14
10. Faringe situada na zona média do corpo. Cabeça prolongada por uma probóscide
retráctil………………………………………………………………………………..……………. Gyratrix
Faringe situada na zona anterior do corpo. Cabeça sem probóscide…………...…………………… 11
11. Cabeça com dois pares de olhos………………………………………………...………………. Castrella
Cabeça com um par de olhos………………………………………………………………………….…. 12
12. Pénis papiloso, sem estilete……………………………………………………………………. Phenocora
Pénis com estilete espinhoso………………………………………………………………………….….. 13
13. Corpo de cor verde. Comprimento máximo: 4 mm………………………………………..…… Dallyellia
Corpo de cor acastanhada. Comprimento máximo: 1,5 mm……………………...……. Microdalyellia
14. Cabeça prolongada por uma probóscide………………………………………...……………………… 15
Cabeça não prolongada por uma probóscide…………………………………...……………………… 16
15. Olhos vermelhos. Comprimento ente 1,5 e 3,5 mm………………………...….. Rhynchomesostoma
Olhos escuros. Comprimento entre 2,5 e 15 mm…………………………….…………….. Mesostoma
16. Faringe situada na zona anterior do corpo…………………………………...…………………………. 17
Faringe situada na zona média do corpo…………………………………..……………………………. 18
17. Cabeça com dois pares de olhos. Corpo acastanhado………………………………………. Tetracelis
Cabeça sem olhos. Corpo de cor verde…………………………………...……………….. Typhloplana
18. Corpo de tons pálidos. Comprimento inferior a 3 mm……………………..…………………………… 19
Corpo de tons escuros, quase negro. Comprimento superior a 4 mm…………... Bothromesostoma
19. Cabeça com um par de olhos. Comprimento menor que 1 mm………………….….. Strongylostoma
Cabeça sem olhos. Comprimento superior a 2 mm………………………………..……… Krumbachia
20. Cabeça com um par de olhos………………………………………………………..…………………… 21
Cabeça com numerosos olhos ao longo das margens laterais e anterior……………….….. Polycelis
21. Cabeça subtriangular ou arredondada………………………………………………...……… Schmidtea
Cabeça nitidamente triangular em forma de ponta de lança………………………..………………… 22
Cabeça nitidamente truncada………………………………………………………..…………………… 23
22. Aurículas salientes e móveis. Comprimento máximo: 18 mm…………………….…...……… Girardia
Aurículas arredondadas e pouco móveis. Comprimento máximo: 30 mm…………………… Dugesia
23. Cabeça com aurículas incipientes. Comprimento máximo: 15 mm…………….………….. Phagocata
Cabeça arredondada. Comprimento máximo: 30 mm……………………….……..….. Dendrocoelum
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Platelmintas parasitas
Se exceptuarmos os Turbelários, todas as restantes espécies de Platelmintas
(Platyhelminthes), incluindo ténias e dúvias, não possuem vida livre, parasitando o interior ou
o exterior do corpo de muitos animais terrestres ou aquáticos, por vezes com ciclos de vida
muito complicados e em grande parte desconhecidos, que envolvem vários hospedeiros.
As ténias possuem um corpo estreito e alongado, com frequência em forma de fita achatada, basicamente subdividido em três regiões principais: o tronco (estróbilo), constituído por
um número variável de segmentos (proglotes), o pescoço, mais ou menos diferenciado, e a
cabeça, ocupada pelos órgãos de fixação (escólex). As dúvias apresentam-se quase sempre
de forma oval ou foliácea. O corpo das larvas está coberto por uma epiderme ciliada, semelhante à dos Turbelários, mas nos animais adultos ela é substituída por um tegumento ou
neoderme não-ciliada. Nas ténias, o tegumento constitui o único órgão de absorção de
nutrientes, apresentando minúsculas pregas (microtríquias) que facilmente se adaptam às
vilosidades intestinais do hospedeiro. Nas dúvias, o tegumento é liso. Em qualquer dos casos,
trata-se de um tecido formado por extensões citoplasmáticas de grandes células do mesênquima, entre as quais se dispõem células musculares e glandulares.
2
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Fig. 29 - Morfologia geral de uma ténia (A) e de uma dúvia (B).
1. Escólex; 2. Rostelo; 3. Ganchos; 4. Ventosa; 5. Pescoço; 6. Estróbilo; 7. Proglote; 8. Glândula vitelina;
9. Ovário; 10. Gonoporo; 11. Útero; 12. Testículos; 13. Nefrídeoductos; 14. Ventosa oral; 15. Faringe;
16. Gânglio cerebral; 17. Gonoporo; 18. Cecos; 19. Nefridioductos; 20. Glândulas vitelinas; 21. Testículo;
22. Nefridioporo; 23. Bexiga; 24. Receptáculo seminal; 25. Ovário; 26. Útero; 27. Espermoducto.

A fixação destes animais parasitas ao corpo do hospedeiro é assegurada de diferentes
maneiras. Nas ténias, a extremidade do escólex pode estar provida de um disco adesivo ou
de um prolongamento (rostelo) com uma ou mais coroas de ganchos, sendo retráctil nalgumas espécies. Lateralmente, o escólex apresenta estruturas adesivas como ventosas simples
(acetábulos), fendas finas e alongadas (bótrias), ou extensões foliáceas (botrídias). Algumas dúvias possuem órgãos adesivos especiais na extremidade anterior (prohaptor) e posterior (opistohaptor), providos de ventosas e ganchos. Noutros casos, existe apenas uma ventosa oral e um acetábulo ventral. O sistema digestivo está completamente ausente nas ténias,
que absorvem nutrientes simples do hospedeiro através do tegumento. As dúvias ingerem
nutrientes, fluidos e tecidos do hospedeiro através da boca, à qual se segue uma faringe
musculosa, um curto esófago e um ou dois cecos intestinais que se ramificam através do corpo. Existe nestes animais um conjunto relativamente complexo de nefrídeos e nefridioductos que abre para o exterior através de um ou mais nefridioporos, o qual assume uma função osmoreguladora. Nas ténias também funciona como sistema excretor, enquanto nas
12
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dúvias os resíduos orgânicos são sobretudo expelidos através do tegumento. O sistema nervoso é bastante semelhante ao dos Turbelários, com um gânglio cerebral bilobado, de onde
partem vários cordões nervosos e nervos secundários, frequentemente providos de gânglios,
que se estendem a todo o corpo. As ventosas e outros órgãos de fixação possuem receptores
tácteis e, nalgumas dúvias, ocorrem receptores fotossensíveis (ocelos) rudimentares.
Pode dizer-se que o corpo de uma ténia adulta é uma máquina dedicada à reprodução,
contendo, em cada proglote maduro, numerosos testículos e dois ovários, estes acompanhados de glândulas vitelinas. Nas dúvias, igualmente hermafroditas, existem dois ou mais
testículos e um ovário. As células sexuais confluem num átrio genital comum, onde se aloja
uma espécie de pénis (cirro). Embora nalgumas ténias possa existir auto-fecundação no seio
de um único proglote, geralmente ocorre acasalamento com fecundação cruzada entre dois
animais. Os espermatozóides são armazenados no receptáculo seminal de modo a fertilizarem os óvulos. Existe também um útero onde os ovos podem permanecer durante um espaço
de tempo variável.
O ciclo de vida destes parasitas envolve um hospedeiro definitivo, podendo ou não haver
um ou mais hospedeiros intermediários. Nas ténias, os proglotes “grávidos” acabam por libertar os ovos ou simplesmente destacar-se do corpo do animal, em ambos os casos sendo evacuados com as fezes do hospedeiro. Uma vez no exterior, os ovos encontram-se já encerrados numa cápsula protectora (oncosfera), por vezes portadora de minúsculos ganchos. Dentro do hospedeiro intermediário, a oncosfera evolui para o estado de cisticerco, provido de
escólex rudimentar, transformando-se em animal adulto já no corpo do hospedeiro definitivo.
Em espécies com ciclo de vida parcialmente aquático, da oncosfera emerge uma larva ciliada
de vida livre (coracídio) que, no hospedeiro intermediário, evolui para uma larva procercóide,
podendo ainda passar através da fase de larva plerocercóide no interior de um outro hospedeiro secundário (paraténico), antes de atingir o hospedeiro definitivo. Nas dúvias com um único hospedeiro, uma larva ciliada de vida livre (oncomiracídeo) é libertada no meio aquático e
simplesmente nada até encontrar um novo hospedeiro. Noutros casos, as larvas ciliadas são
consumidas por um hospedeiro intermediário, onde podem multiplicar-se assexuadamente
produzindo larvas nadadoras com cauda (cercárias). Estas acabam por enquistar já no interior de um segundo hospedeiro intermediário sob a forma de metacercárias que podem então
infectar o hospedeiro definitivo, transformando-se em adultos.
São conhecidas umas 14 mil espécies de Platelmintas parasitas, repartidas por várias
Ordens e 3 Classes: Cestoda (C), ténias exclusivamente endoparasitas, sobretudo de Vertebrados; Monogenea (M), dúvias com um só hospedeiro, quase todos ectoparasitas de animais aquáticos; Trematoda (T), dúvias com dois ou três hospedeiros, na sua maioria endoparasitas. Aqui são referidos apenas alguns exemplos de parasitas cujo ciclo de vida ocorre, no
todo ou em parte, nas águas doces.

Caryophyllidea (C)
 Ténia-dos-tubifex (Caryophyllaeus laticeps)
Verme adulto de corpo alongado, podendo atingir 3 cm de comprimento, com escólex em forma de leque provido de pregas adesivas.
Vive como endoparasita, por vezes em grande número, no intestino
de várias espécies de peixes Ciprinídeos. Os ovos são libertados
com as fezes do peixe, podendo então ser ingeridos por vermes oligoquetas (p. ex. Tubifex), transformando-se em larvas no interior do
seu corpo. As larvas procercóides, com cerca de 2 mm de compriA
mento e providas de uma cauda provida de ganchos de fixação,
podem aguardar durante meses até que o hospedeiro intermédio
B
sirva de alimento a um novo peixe. Uma espécie próxima, Archigetes sieboldi (comprimento: 2-6 mm), mantém a forma larvar cauda- Fig. 30 - A. Caryophyllaeus
da durante toda a vida (neotenia), assim se reproduzindo e utilizan- laticeps: larva (1) e adulto (2);
do apenas um verme oligoqueta (Limnodrillus, Tubifex) como hospe- B. Khawia sinensis (larva).
13
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deiro. Por seu lado, Khawia sinensis, uma espécie de tamanho médio (11,5 cm), parasita da
carpa (Cyprinus carpio) e chegada com ela desde a Ásia, necessita igualmente de um oligoqueta (Tubifex) como hospedeiro intermédio, onde se desenvolve a larva procercóide, com
uns 2,5 mm de comprimento.

Cyclophyllidea (C)
 Ténia-dos-mergulhões (Joyeuxilepis pilatus)
Verme adulto bastante pequeno (1-2 mm). Proglotes largos com prolongamentos laterais bem
desenvolvidos e escólex provido de 4 ventosas ovais e um rostelo delgado, armado de uma
coroa de ganchos. Vive como endoparasita no intestino de mergulhões, nomeadamente o
mergulhão-pequeno (Tachybaptus ruficollis). As oncosferas são consumidas por larvas de
libélulas e libelinhas aí se desenvolvendo minúsculas larvas-mãe cisticercóides em forma de
saco fechado (exocistos), com escólex já bem desenvolvido. Quando o insecto infectado serve
de alimento a novo mergulhão, as larvas-mãe reproduzem-se por gemulação, cada uma delas
produzindo uma extensa colónia de larvas-filhas.
 Ténia-das-garças (Neogryporhynchus cheilancristrotus)
Verme adulto de tamanho médio (1,6 a 6 cm) com escólex globoso, proglotes pequenos e
estreitos. Ciclo de vida complicado. Os ovos são ingeridos por pequenos crustáceos copépodes (Cyclops sp.), onde acabam por se desenvolver larvas plerocercóides com 0,2 a 0,4 mm
de comprimento, providas de um grande escólex com 4 ventosas e rostelo armado de 2
coroas de ganchos. Depois de infectarem ainda um hospedeiro secundário (normalmente um
peixe ciprinídeo) este é eventualmente consumido por diferentes espécies de garças, em cujo
intestino o verme atinge o estado reprodutor adulto.
B
A

D
C

E

Fig. 31 - A. Joyeuxilepis pilatus
(adulto); B. Neogryporhynchus cheilancristrotus (escólex); C. Fimbriaria czaplinskii (adulto); D. Nematotaenia díspar
(adulto); E. idem (proglote grávido).

 Ténia-dos-patos (Fimbriaria czaplinskii)
Verme adulto de corpo alongado (5 a 40 cm) e muito estreito, por vezes sem segmentação
evidente, com escólex minúsculo provido de uma coroa de ganchos, funcionalmente substituído pela porção anterior, anormalmente desenvolvida, do estróbilo (pseudoescólex), em forma
de dobras e pregas, com a qual o animal se fixa na mucosa intestinal das várias espécies de
patos que parasita. Os ovos, presentes nas fezes dos patos, são ingeridos por copépodes ou
ostracodos de água doce (Cyclops sp., Diaptomus sp., Heterocypris incongruens), transformando-se em larvas cisticercóides (0,1 a 0,2 mm de diâmetro) no interior do seu corpo. Os
patos podem ficar de novo parasitados ao ingerirem água contendo crustáceos infectados.
 Ténia-dos-sapos (Nematotaenia dispar)
Verme adulto de tamanho considerável (15 a 24 cm de comprimento), de corpo estreito, cilíndrico, com segmentação evidente apenas na parte posterior. Escólex sem rostelo mas com 4
ventosas. Parasita do intestino delgado de anfíbios (sapos, rãs, salamandras) com ciclo de
vida muito pouco conhecido, sendo provável a auto-contaminação por ingestão de proglotes
14
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maduros, facilmente destacáveis do corpo do animal adulto e que contêm entre 1 a 3 dezenas
de cápsulas paruterinas, cada uma com 3-4 ovos.

Proteocephalidea (C)
 Ténia-das-trutas (Proteocephalus longicollis)
Verme adulto de corpo alongado e muito estreito (cerca de 20 cm de comprimento por 2 mm
de largura). Escólex sem rostelo mas com 5 ventosas, proglotes achatados, bem evidentes.
Parasita do intestino delgado de peixes salmonídeos (p. ex. truta). Os ovos são consumidos por crustáceos copépodes onde se
desenvolvem larvas plerocercóides (1 mm de comprimento) ainda
não segmentadas. A reinfecção das trutas pode implicar a passaFig. 32 - Larva de
gem das larvas, sem grandes modificações, através de um hosProteocephalus longicollis.
pedeiro intermédio paraténico, geralmente uma truta juvenil ou
outro peixe que se alimente dos crustáceos infectados, o qual por sua vez serve de alimento
às trutas adultas.

Pseudophyllidea (C)
 Ténia-das-enguias (Bothriocephalus claviceps)
Verme adulto de grande tamanho (comprimento máximo: 55 cm; largura: 3 mm). Escólex longo e rectangular, provido de duas ventosas alongadas (bótrias) e
um disco terminal. Parasita do intestino delgado da enguia. Uma
B
vez na água, os ovos transformam-se numa larva ciliada
(coracídio) de vida livre (diâmetro: 0,07 mm), a qual é consumida
A
por diferentes espécies de copépodes (Macrocyclops albidus,
Fig. 33 - Coracídio (A) e
Acanthocyclops robustus), em cujo corpo assume a forma de larva larva (B) de Bothriocephalus.
procercóide (comprimento: 0,4 mm). Pode existir um hospedeiro
intermédio paraténico (pequenos peixes consumidores de copépodes e consumidos pelas
enguias), antes da larva atingir o hospedeiro final, onde se transforma em adulto.
 Ténia-das-carpas (Ligula digramma)
Verme adulto de grande tamanho (comprimento: 40 cm, por vezes mais; largura: 7-8 mm),
com corpo visivelmente segmentado apenas na parte anterior do estróbilo. Escólex provido de
duas ventosas alongadas (bótrias) sem disco terminal. Parasita do
intestino de aves piscívoras (gaivotas, garças, etc.). Os ovos transformam-se em coracídios que flutuam na água durante alguns dias até
serem consumidos por copépodes, onde evoluem para larvas procercoides alongadas, que se mantém potencialmente infecciosas durante
alguns dias. Caso os crustáceos infectados sirvam de alimento a peiFig. 34 - Larva
xes (carpas e outros ciprinídeos), as larvas (plerocercoides) instalam- plerocercóide de Ligula.
se na cavidade abdominal onde crescem até atingir um tamanho
semelhante aos adultos, podendo aí permanecer durante cerca de um ano e constituindo, nalguns países, um petisco bastante procurado. No entanto a maturidade sexual só é alcançada
se, entretanto, o peixe for consumido por uma ave.

Dactylogyridea (M)
 Pseudodactilogiro (Pseudodactylogyrus anguillae)
Corpo de pequeno tamanho (1,0 a 1,6 mm de comprimento), com aspecto de planária. Dois
pares de ocelos. Opistohaptor com dois pares de grandes ganchos centrais e vários pares de
ganchos laterais. Parasita exclusivo das brânquias da enguia, alimentando-se de tecidos e
fluidos. Espécie ovípara. Os oncomiracídeos são microscópicos (0,1-0,2 mm), possuem já
ocelos e ganchos, podendo nadar activamente na água durante algumas horas até encontra15
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rem uma nova enguia. O desenvolvimento do animal adulto demora cerca de uma semana.
Espécie originária da Ásia, tendo sido introduzida na Europa em finais do séc. XX a partir de
enguias de viveiro.
 Dactilogiro (Dactylogyrus anchoratus)
Corpo de pequeno tamanho (0,5 a 1,5 mm de comprimento), com aspecto de planária. Dois
pares de ocelos e dois pares de lóbulos cefálicos glandulares. Opistohaptor com um par de
grandes ganchos centrais e 7 pares de ganchos laterais. Parasita das brânquias de peixes
ciprinídeos (carpa, peixe-vermelho). Espécie ovípara. Muitas outras espécies próximas, apenas diferenciáveis por pormenores das estruturas reprodutoras e do opistohaptor, parasitam
peixes ciprinídeos, como por exemplo D. guadianensis e D. dyki (em barbos), D. cordus (em
escalos), D. polylepidis (em bogas) ou D. vastator (em carpas).
A

B

C

D

E

Fig. 35 - Ovo (A), larva em desenvolvimento (B). oncomiracídeo (C) e adulto (D) de Dactylogyrus anchoratus.
E. Dactylogyrus cordus (adulto).

Gyrodactylidea (M)
 Girodactilo (Gyrodactylus katharineri)
Corpo de pequeno tamanho (0,6 a 1,1 mm de comprimento), com aspecto de planária. Sem
ocelos e com um par de lóbulos cefálicos glandulares. Opistohaptor com um par de grandes ganchos centrais e 8 pares
de ganchos laterais. Parasita da pele e das barbatanas da
carpa e dos barbos, por vezes também presente na cavidade
bucal e nas brânquias. Trata-se de uma espécie
“hipervivípara”, que dá à luz um jovem já portador de novo
Fig. 36 - Gyrodactylus grávido.
embrião, o que assegura uma rápida proliferação do parasita.

Mazocreaidea (M)
 Diplozóide (Paradiplozoon homoion)
Animal monogâmico com um ciclo de vida único. Após emergir do ovo, o oncomiracídeo procura fixar-se nas brânquias de peixes ciprinídeos (escalos, barbos) onde se transforma numa
larva especial designada por diporpa. Esta pode aí permanecer durante vários meses mas
acabará por morrer se, entretanto, nenhuma outra larva aparecer. Quando duas diporpas se
encontram, unem-se pela região mediana do corpo e rapidamente atingem a maturidade
sexual. A partir daí, pode ocorrer fecundação cruzada entre os dois adultos (cada um com cerca de 1 mm de comprimento), os quais se mantêm interligados durante anos, parasitando as
brânquias do peixe e produzindo anualmente novos ovos.

C

D
E

A

16

B

Fig. 37 - Ciclo de vida de Paradiplozoon:
A. ovos; B. oncomiracídeo; C. diporpa;
D. fusão de duas diporpas; E. adultos.
(barras = 0,1mm)
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Polystomatidea (M)
 Polistoma (Polystoma gallieni)
Corpo de tamanho médio (3 a 10 mm) com forma oval. Opistohaptor com seis ventosas e um
par de grandes ganchos centrais. Parasita da bexiga de relas
(Hyla meridionalis). Coincidindo com a época reprodutora do
anfíbio, o verme também produz ovos que saem para a água
com a urina do hospedeiro, originando oncomiracídeos portadores de 2 pares de ocelos, uma ventosa posterior e 16
A
B
pequenos ganchos. Estas larvas procuram então encontrar
girinos de rela, instalando-se na respectiva cavidade branquial.
Fig. 38 - Polystoma:
Após a metamorfose, o jovem verme migra externamente até à
A. larva; B. adulto.
cloaca do hospedeiro, alojando-se na bexiga, onde permanece
alguns anos até ele atingir a maturidade sexual. Por vezes, o oncomiracídeo fixa-se nas brânquias ainda externas das jovens larvas de rela e, neste caso, desenvolve-se um adulto neoténico em cerca de 3 semanas, capaz de produzir um único ovo. Espécies próximas parasitam
outros anfíbios, como por exemplo Polystoma pelobatis (parasita da bexiga de Pelobates
cultripes).

Echinostomida (T)
 Dúvia-dos-patos (Echinoparyphium recurvatum)
Corpo alongado, de tamanho médio (2 a 5 mm). Boca e ventosa oral rodeadas por um colar
duplo de espinhas, ventosa ventral grande situada na metade
anterior do corpo. Parasita do intestino de diversas espécies de
patos. Os ovos saem do hospedeiro através das fezes, eclodem
e os miracídios são depois consumidos por caracóis de água
doce ou salobra (Anisus, Bulinus, Gyraulus, Physa, Planorbis,
Fig. 39 - Cercária de
Valvata). Aí podem então enquistar de imediato ou formar um
Echinoparyphium.
esporocisto que se multiplica assexuadamente, produzindo inúmeras cercárias com uns 0,7 mm de comprimento e providas de cauda. Estas abandonam o
caracol e alojam-se num segundo hospedeiro intermediário, normalmente outro caracol, uma
amêijoa (Pisidium, Sphaerium) ou um girino de anfíbio (Bufo, Pelobates, Rana, Hyla), onde
enquistam. Uma vez no corpo do hospedeiro final, os adultos levam entre 1 a 3 semanas até
atingirem a maturidade sexual.
 Dúvia-dos-íbis (Patagifer bilobus)
Corpo alongado, de tamanho médio (10 a 17 mm). Ventosa oral pequena, rodeada por um largo colar musculoso bilobado, com uma só fiada de espinhas.
Parasita do intestino de aves limícolas (íbis-preto, colhereiro). As
cercárias e as metacercárias surgem em moluscos de água
Fig. 40 - Patagifer bilobus.
doce, respectivamente Planorbis e limneias.
 Fascíola (Fasciola hepatica)
Corpo acastanhado ou avermelhado, em forma de folha, com 2 a 3 cm de comprimento. Ventosa ventral colocada na parte anterior do corpo, perto da ventosa oral. Parasita do fígado de
mamíferos. Os ovos eclodem na água de charcos e lameiros originando miracideos minúsculos (cerca de 0,1 mm), ciliados e com ocelos, que nadam activamente em busca de caracóis
(Galba truncatula). No interior deste primeiro hospedeiro forma-se o esporocisto que se reproduz assexuadamente, produzindo-se cercárias caudadas (0,2-0,4 mm de comprimento) que
abandonam o caracol para se enquistar sobre plantas aquáticas (p. ex. agrião). Ao serem consumidas por herbívoros (cabras, ovelhas, vacas, javalis) ou até pelo ser humano, as metacercárias eclodem no intestino e migram até aos canais biliares do fígado onde os adultos amadurecem após 3 a 4 meses.
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Fig. 41 - Ciclo de vida de
Fasciola hepatica:
1. Ovos contidos nas fezes;
2. Embriões em desenvolvimento
na água; 3. Miracídeo; 4. Desenvolvimento do esporocisto nos
tecidos do caracol; 5. Cercária;
6. Metacercária enquistada sobre
plantas aquáticas; 7. Eclosão da
metacercária no duodeno;
8. Adulto nos canais biliares.

 Dúvia-dos-ratos-de-água (Notocotylus neyrai)
Corpo elíptico, com 1,4 a 3,8 cm de comprimento. Ventosa oral bem desenvolvida, ventosa
ventral ausente Parasita do intestino do rato-de-água (Arvicola sapidus).
Os ovos saem com as fezes, originando miracídeos que acabam por ser
ingeridos por caracóis (Galba truncatula). No corpo destes desenvolvem
Fig. 42 - Cercária
-se duas gerações de esporocistos. As cercárias, de vida curta e com
de
Notocotylus neyrai.
cerca de 1-3 mm de comprimento, possuem 3 ocelos, cauda e uma ventosa anterior. Rapidamente enquistam sobre a vegetação aquática sob a forma de metacercárias (diâmetro: 0,2 mm), que acabam sendo ingeridas pelos ratos.
 Diplodisco (Diplodiscus subclavatus)
Corpo de forma cónica, com 0,6 mm de comprimento. Ventosa ventral (acetábulo) situada na
metade posterior do corpo, muito maior que a ventosa oral. Parasita do intestino e bexiga de
diversas espécies de anfíbios (rãs, sapos, salamandras). Os ovos, misturados com as fezes,
eclodem na água como miracídeos que rapidamente procuram alojarse em caracóis (nomeadamente Planorbis planorbis), acabando por
produzir cercárias pequenas (1 a 1,5 mm), piriformes, providas de uma
Fig. 43 - Cercária de
longa cauda e um par de ocelos. As cercárias podem ser ingeridas
Diplodiscus subclavatus.
directamente por larvas ou adultos de Anfíbios, enquistando no intestino. Frequentemente, as metacercárias enquistam primeiro na pele dos hospedeiros, sendo
depois ingeridas junto com pedaços descartados de epiderme. As dúvias adultas podem viver
cerca de um ano.

Plagiorchiida (T)
 Dúvia-dos-peixes (Allocreadium isoporum)
Corpo elíptico, alongado, com 3 a 5 mm de comprimento. Ventosas oral e ventral de tamanho
semelhante. Vestígios dos ocelos larvares em volta da faringe.
B
Parasita do intestino de peixes ciprinídeos (escalos, barbos,
bogas). Os miracídeos procuram bivalves (Pisidium, Sphaerium),
A
aí se desenvolvendo cercárias posteriormente consumidas por
larvas de moscas-de-maio (Ephemera), onde enquistam sob a Fig. 44 - Allocreadium isoporum:
A. metacercária; B. adulto.
forma de metacercárias minúsculas (0,5 mm).
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 Dúvia-dos-gatos (Opistorchis felineus)
Corpo alongado, com 7 a 12 mm de comprimento. Ventosas oral e ventral relativamente
pequenas. Parasita do fígado e pâncreas de gatos, seres humanos e outros mamíferos piscívoros. Os miracídeos eclodem dos ovos e procuram activamente alojar-se em caracóis
(Bithynia tentaculata), onde se desenvolvem várias gerações de esporocistos e, finalmente, as
cercárias. Estas possuem o corpo alongado com cerca de 0,3 mm de comprimento, a cauda
larga, um par de ocelos e vários pares de apêndices filamentosos. Procuram introduzir-se no
corpo de peixes ciprinídeos (escalos, bordalos, barbos), enquistando, nos músculos ou sob as
escamas, como metacercárias (diâmetro: 0,3 mm). O ser humano e outros mamíferos são
infectados ao comerem peixe insuficientemente cozinhado. As metacercárias eclodem no duodeno e invadem os canais biliares e pancreáticos onde se transformam em adultos.


Fig. 45 - Ciclo de vida de
Opistorchis felineus:
1. Ovos contidos nas fezes;
2a. Miracídeos; 2b,c,d. Desenvolvimento das larvas no interior do caracol; 3. Cercárias; 4. Metacercárias
na carne ou pele de peixes; 5. Metacercárias eclodem no duodeno;
6. Adultos nos canais biliares.

 Dúvia-das-rãs (Cephalogonimus europaeus)
Corpo alongado, com cerca de 6 mm de comprimento. Ventosas oral e
ventral bem desenvolvidas. Parasita do intestino de rãs. Os ovos são
ingeridos por caracóis (planórbias, limneias), onde se desenvolvem as
cercárias. As metacercárias, com cerca de 0,7 mm enquistam em girinos,
sendo os adultos infectados ao exercerem canibalismo sobre aqueles, ou Fig. 46 - Cephalogona própria epiderme das rãs que depois ingerem fragmentos resultantes nimus (metacercária).
de mudas.
 Gorgodera (Gorgodera cygnoides)
Corpo alongado, com 5 a 10 mm de comprimento. Ventosas oral e ventral bem desenvolvidas,
a primeira de menores dimensões. Parasita da bexiga de anfíbios (Rana, Hyla, Triturus, Salamandra). Os ovos saem com a urina e os miracídeos mantêm-se activos durante um a três
dias até serem absorvidos pelo aparelho respiratório do
primeiro hospedeiro, um bivalve (Sphaerium, Pisidium).
Uma vez aí alojados dão origem a duas gerações de
esporocistos e às cercárias, com 1,2-1,7 mm de compriFig. 47 - Gorgodera (cercária).
mento, 90% dos quais correspondendo à larga cauda. As
cercárias acabam por abandonar o molusco e deslocam-se activamente, sendo consumidas
por larvas de anfíbios, caracóis, crustáceos ou larvas de insectos (libélulas), enquistando
então como metacercárias. Uma vez no interior do tubo digestivo do hospedeiro definitivo, as
metacercárias eclodem e migram através da cloaca para as vias urinárias, transformando-se
em adultos reprodutores num prazo de duas semanas.
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 Dúvia-dos-morcegos (Lecithodendrium linstowi)
Corpo pequeno (0,3-0,6 mm), ovóide. Ventosa ventral situada a meio do corpo, Parasita do
intestino de morcegos insectívoros (Rhinolophus, Pipistrellus, Miniopterus, Tadarida). Os esporocistos desenvolvem-se no corpo de caracóis
(limneias) e as cercárias, de vida livre muito curta, acabam por enquistar
no interior do corpo de larvas de insectos (friganas, moscas-de-maio, Fig. 48 - Lecithodendrium (cercária).
mosquitos), cujos adultos são mais tarde consumidos pelos morcegos.
 Pleurogenoide (Pleurogenoides medians)
Corpo alongado, com 1,5 a 2,6 mm de comprimento. Ventosa oral pouco
maior que a ventral, esta situada na zona mediana do corpo. Parasita do
intestino de anfíbios (rãs, sapos, tritões) e répteis (lagartos). A cercária
diminuta (cerca de 0,1 mm) desenvolve-se em caracóis (Bithynia),
49 - Pleurogenoides
enquistando depois no corpo de larvas e ninfas de insectos aquáticos Fig.medians
(adulto).
(libélulas, escaravelhos).
 Dúvia-dos-pulmões-das-rãs (Haematoloechus variegatus)
Corpo alongado quase cilíndrico, com 4 a 18 mm de comprimento. Ventosa oral maior que a
ventral, situada na zona mediana. Parasita dos pulmões de anfíbios (rãs). Os ovos são expulsos através da glote, entrando no tubo digestivo e acabando por
ser evacuados pelas fezes. Os miracídeos desenvolvem-se no
interior de caracóis (Planorbarius, Planorbis, Anisus), onde se
sucedem as várias gerações de esporocistos. Semanas depois A
B
são produzidas cercárias, pequenas (0,2-0,3 mm), com um estiFig. 50 - Miracídeo (A) e cercária
lete bucal perfurador e cauda muito curta, que acabam por
(B) de Haematoloechus.
enquistar nas brânquias de larvas de insectos (libélulas, mosquitos), cujos adultos são depois consumidos pelas rãs. A eclosão das metacercárias dá-se no
intestino, migrando depois as jovens dúvias até aos pulmões.
 Dúvia-dos-anfíbios (Opisthioglyphe ranae)
Corpo de forma elíptica, com 3 mm de comprimento. Ventosas oral e ventral semelhantes.
Parasita do intestino de anfíbios (rãs, relas, sapos, tritões). Os miracídeos
infestam caracóis (limneias) aí originando esporocistos. As cercárias,
relativamente grandes (0,3-0,8 mm) e com a cauda de tamanho semelhante ao corpo, movem-se activamente até encontrarem e enquistarem Fig. 51 - Cercária de
numa larva de insecto (Diptera, Trichoptera, Ephemeroptera) ou mesmo Opisthioglyphe ranae.
num girino, os quais servem de alimento aos anfíbios.
 Dúvia-dos-pássaros (Plagiorchis elegans)
Corpo de forma elíptica, com 2 a 3 mm de comprimento. Ventosa oral maior que ventral. Parasita do intestino de aves (sobretudo Passeriformes) e pequenos mamíferos. Os ovos saem com as fezes e os miracídeos infectam caracóis
(limneias), onde se sucedem várias gerações de esporocistos. As cercárias, com 0,2-0,6 mm de comprimento, estilete oral bem desenvolvido e Fig. 52 - Cercária de
cauda relativamente curta, nadam activamente durante várias horas, aca- Plagiorchis elegans.
bando por penetrar em larvas de insectos (Trichoptera, Ephemeroptera, Chironomidae) onde
enquistam como metacercárias. As aves são infectadas ao consumirem os insectos adultos.

Strigeida (T)
 Dúvia-dos-galeirões (Cyclocoelum mutabile)
Corpo bastante alongado com 5 a 24 mm de comprimento. Ventosas ausentes. Parasita dos pulmões de aves aquáticas
(galeirão, galinha-de-água). Os ovos eclodem uma vez em con- Fig. 53 - Cyclocoelum mutabile.
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tacto com a água. Os miracídeos contêm já um esporocisto que é introduzido num caracol
(Gyraulus, Stagnicola)), onde rapidamente origina cercárias sem cauda que enquistam no próprio molusco. Após ingestão dos caracóis infectados, as dúvias migram para o fígado da ave e
depois para os pulmões.
 Alária (Alaria alata)
Corpo de 3 a 6 mm de comprimento, com a zona anterior foliácea provida de duas aurículas e
duas ventosas pequenas. Parasita do intestino de carnívoros silvestres ou domésticos (cão,
gato, raposa, lontra). Os ovos chegam à
agua junto com as fezes, aí se desenvolvendo os miracídeos que procuram
B
A
infectar caracóis (Planorbis, Anisus). As
C
cercárias, com 0,4 a 0,7 mm de comprimento, possuem cauda bifurcada, e Fig. 54 - Miracídeo (A), cercária (B) e adulto (C) de Alaria alata.
acabam por ser consumidas por larvas ou adultos de anfíbios, enquistando então como metacercárias. O ciclo completa-se caso os anfíbios infectados sejam consumidos pelo carnívoro.
As metacercárias podem também transitar para hospedeiros ocasionais como javalis, aves ou
cobras-de-água, alojando-se então nos músculos e outros órgãos. De igual modo, o ser humano pode ser atingido ao consumir, por exemplo, carne de javali ou coxas de rã infestadas por
metacercárias.

metacercária
gaivota
metacercárias na córnea do olho

intestino
da ave
adulto

peixe comido
por gaivota

ovos nas
fezes

cercárias nadam
e penetram no peixe

eclosão na água
miracídeos entram no caracol

posição típica das
cercárias na água

Caracóis
libertação das
cercárias

multiplicação
assexuada no interior
dos tecidos do caracol
cercária

esporocisto

esporocisto-mãe

Fig. 55 - Ciclo de vida de Diplostomum spathaceum.
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 Diplóstomo (Diplostomum spathaceum)
Corpo de 2 a 5 mm de comprimento, a metade anterior muito alargada e achatada, com duas
ventosas semelhantes. Parasita do intestino de aves ictiófagas (gaivotas, andorinhas-do-mar).
Os ovos que caiem em águas doces ou salobras juntamente com as fezes, originam miracídeos que imediatamente procuram alojar-se num caracol (limneias). As cercárias, resultantes
da multiplicação assexuada dos esporocistos, têm 1,6 a 2,6 mm de comprimento e possuem
cauda bifurcada, duas vezes maior que o corpo. O seu hospedeiro natural é um peixe (trutas,
barbos, carpas, escalos, esganagata), entrando pelas brânquias ou pela pele e indo por via
sanguínea enquistar-se duradoiramente na córnea dos olhos. As metacercárias, arredondadas
e com 0,4 mm de comprimento, causam cegueira e comportamentos anómalos nos peixes,
aproveitados pelas aves para os capturar mais facilmente, acabando elas próprias infectadas.
 Dúvia-de-quatro-hospedeiros (Halipegus ovocaudatus)
Corpo alongado com 5 a 6 mm de comprimento. Ventosa ventral mediana e um pouco maior
que a oral. Parasita da cavidade bucal de rãs. O ciclo de vida é particularmente complexo com
3 hospedeiros intermediários. Os ovos, providos
de um longo filamento, caiem na água juntaB
mente com as fezes, eclodindo ao serem ingeridos por um caracol (Planorbis). Os miracídeos,
A
ovais, minúsculos e com uma coroa de espiC
nhas, instalam-se no corpo do molusco origiFig. 56 - Ovo (A), miracídeo (B)
nando uma geração de esporocistos e cercáe cercária (C) de Halipegus.
rias. Estas, com cerca de 0,7 mm, possuem
uma cauda bolbosa provida de apêndices filamentosos e um longo tubo excretor, de onde
emerge a cercária propriamente dita com duas ventosas. Uma vez no fundo da água, são rapidamente consumidas por crustáceos (Copepoda, Ostracoda), os quais, por sua vez, servem
de alimento a larvas de libélulas onde as metacercárias se mantêm enquistadas até à metamorfose. As rãs são infectadas ao capturarem libélulas adultas.
 Sanguinícola (Sanguinicola inermis)
Corpo com 1 a 2 mm de comprimento, desprovido de ventosas. Parasita do aparelho circulatório de peixes ciprinídeos (carpa). Os ovos eclodem
nos capilares das brânquias, libertando microscópicos
miracídeos ciliados e com ocelos. Estes nadam livremente até encontrarem um caracol (limneias) onde se
B
A
instalam e produzem duas gerações de esporocistos e
Fig. 57 - Miracídeo (A) e cercária (B)
cercárias. As cercárias, com cerca de 0,3 mm de comde Sanguinicola.
primento, mantêm uma posição típica na água, com a
longa cauda bifurcada na vertical, acabando por penetrar directamente no corpo do peixe,
através das brânquias.
 Bilharziela (Bilharziella polonica)
Corpo muito alongado com 2,5 a 6 mm de comprimento, ventosas oral e ventral de tamanho
semelhante. Parasita dos vasos sanguíneos abdominais em aves aquáticas (patos, galeirões,
garças). Os ovos atravessam as vilosidades intestinais e caem
na água com as fezes. Os miracídeos penetram em caracóis
(Planorbarius), aí se multiplicando assexuadamente. As cercárias, com cauda bifurcada, um par de ocelos e 0,5-0,6 mm de
Fig. 58 - Cercária de
comprimento, abandonam o caracol e segregam uma camada
Bilharziella polonica.
de muco à superfície da água, onde se mantêm até conseguirem aderir às penas de uma ave aquática, penetrando no corpo através da pele. A pele de um
ser humano pode ser também infectada (“dermatite dos banhistas”) mas o parasita não se
desenvolve.
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