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Ascaris lumbricoides 

A ascaridíase é causada pelo Ascaris lumbricoides, verme nematelminte 

(asquelminte), vulgarmente denominado lombriga, cujo corpo é alongado e 

cilíndrico, com as extremidades afiladas. O comprimento varia entre 15 e 35 

centímetros. Os machos apresentam a cauda enrolada e são menores que as 

fêmeas. A dimensão do corpo destes vermes varia de acordo com o seu número e 

intensidade do parasitismo. O número pode chegar a 600 exemplares num mesmo 

hospedeiro. 

Sua cutícula é lisa, brilhante, de coloração branco-amarela. Na porção anterior, fica 

a boca ladeada por três grandes lábios. A transmissão desta verminose dá-se por 

ingestão de ovos embrionados, através de mãos sujas de terra, por alimentos ou 

água contaminados. Cada fêmea põe mais de 200 mil ovos por dia. Portanto, se 

considerarmos o grande número de pessoas portadoras da verminose e, 

principalmente, as condições precárias de higiene e saneamento, é fácil perceber a 

facilidade de se contrair a doença. Ao evacuar no solo e ao ingerir alimentos e água 

contaminados, as crianças expõem-se com maior facilidade, desrespeitando, assim, 

as mais elementares regras de higiene. São consideradas, portanto, o grupo mais 

parasitado por este verme. 

Ciclo Evolutivo 

 

 

 

 



Os ovos ingeridos liberam larvas que rompem a parede intestinal, caindo na 

circulação, iniciando um percurso pelo fígado, coração e pulmões. 

Dos pulmões, as larvas passam para as vias respiratórias (brônquios, traquéias, 

laringe) e depois para o tubo digestivo.No tubo digestivo, evoluem para as formas 

adultas que ser reproduzem, reiniciando o ciclo.O único hospedeiro é o homem. 

Sintomatologia 

Na fase pulmonar, os principais sintomas são: dificuldade respiratória, tosse seca, 

febre e irritação brônquica.Na fase digestiva, ocorrem desde flatulência, dor 

abdominal, cólica, digestão difícil, náusea, vômito, diarréia e até presença de 

vermes nas fezes.Podem ocorrer sintomas alérgicos, como dermatoses, rinites e 

conjuntivites. Complicações mais graves podem ocorrer, como a pneumonia, 

abscesso hepático e choque anafilático. Nas parasitoses maciças em crianças, pode 

ocorrer a oclusão intestinal e até a morte. Há outras espécies de lombrigas, como a 

Ascaris suum, que parasita o porco. 

Profilaxia e Tratamento 

As principais medidas profiláticas estão relacionadas à higiene, tanto pessoal 

quanto dos alimentos e da água. No tratamento, o pamoato de pirantel e 

mebendazol são muito eficazes e possuem os menores efeitos secundários. Como 

atuam apenas na luz intestinal, não possuem efeitos sobre as larvas, podendo ser 

necessária a administração de corticosteróides. 

Créditos das Imagens 

UFSM - http://www.ufsm.br/ 

DPDx - Governo dos Estados Unidos - http://www.dpd.cdc.gov/../..htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ancilostomose   (Dicas de Saúde) escrito em quarta 04 fevereiro 2009 21:30  

 

Jeca Tatu: personagem literário com sintomatologia típica de ancilostomose. 

À direita: imagem evidenciando o aparelho bucal do verme parasita. 

A ancilostomose, também conhecida por amarelão, é uma doença causada por 

vermes nematódeos (espécie: Necator americanus e Ancylostoma duodenale). As 

formas adultas desses parasitas se instalam no aparelho digestivo do seres 

humanos, onde ficam fixadas na porção que compreende o intestino delgado, 

nutrindo-se de sangue do hospedeiro e causando anemia. 

 

Essa doença é transmitida através da penetração ativa de pequenas larvas 

infectantes na pele de um indivíduo em contato com ambientes propensos, 

principalmente o solo, contendo fezes contaminadas por ovos que eclodem e 

desenvolvem as larvas. 

Após passarem pela epiderme, as larvas atingem a corrente sangüínea, seguindo 

em direção aos alvéolos pulmões (pequena circulação). Por meio das vias 

respiratórias, as larvas se deslocam pela traquéia até a laringe, onde são deglutidas 

com os alimentos ingeridos, passando pelo esôfago, estômago e alcançando a 

parede do intestino. Neste local se reproduzem, eliminando ovos juntamente às 

fezes. 

 

A adesão dos vermes no ducto intestinal ocorre devido à presença de um aparelho 

bucal munido de dentículos que se inserem na superfície interna da região 



duodenal, provocando lesão e conseqüentemente sangramento, agravando o 

quadro anêmico. 

Essa doença pode ser controlada, mediante as seguintes medidas profiláticas: 

 

- Utilização de calçados (sapato ou sandália), evitando o contato direto com o solo 

contaminado; 

- Fornecimento de infra-estrutura básica para a população, proporcionando 

saneamento básico e condições adequadas de higienização; 

- Ter o máximo de cuidado quanto ao local destinado ao lazer das crianças, pois 

acabam brincando com terra;  

- Educação da comunidade, bem como o tratamento das pessoas doentes. 

 

Identificação sintomática: anemia (palidez), afecções pulmonares, fezes com 

rajas de sangue e indisposição física. 

Por Krukemberghe Fonseca 

Graduado em Biologia 

Equipe Brasil Escola 

Giardia lamblia 
A rainha da água suja  

A Giardia lamblia é um bichinho bem pequeno formado por uma única célula, 

chamado de protozoário. Mas o que tem de pequena, ela tem também de 

danada: a bichinha se reproduz tão rápido que, em um único dia, uma pessoa 

contaminada pode eliminar até 14 bilhões de "filhotinhos" ! Mas...por onde 

saem as giardiazinhas? Pelo cocô! Nojento, né? 

 

E mais nojento ainda é saber que esse cocô acaba entrando em contato com a 

água, que fica contaminada. Aí vem um bobão e esquece de filtrar ou ferver 

essa água antes de beber. As giardias batem palminhas e vão correndo para o 

intestino da pessoa, que logo começa a se sentir mal: dor de cabeça, diarréia, 

falta de apetite, insônia... E quer saber o pior? Essas pestes são simplesmente 

apaixonadas por crianças! Então já sabe: pra não virar hotel de giardia tem que 

filtrar ou ferver bem a água antes de beber! www.canalkids.com.br 


