Ciclos Biológicos 3

(Tricuríase, Enterobíase, Teníase e Ancilostomíase)

O termo Leishmaniose (ou Leishmaníase) engloba um grupo de

Parasitologia

Sabemos que entender os diversos ciclos biológicos dos mais variados
parasitas é uma tarefa que parece complicada. Neste resumo e nos demais, iremos resumir os ciclos biológicos dos agentes de maior importância na saúde pública mundial, destacando os pontos fundamentais em cada um deles. Para te
ajudar, colocamos da mesma cor os ciclos que possuem semelhanças. Vamos
lá...

• Trichuris trichiura:
Os ovos não embrionados são liberados no meio externo com as fezes do
indivíduo parasitado. São necessárias condições adequadas para o desenvolvimento da larva dentro do ovo (15º a 30ºC, umidade e sombra), e a larva se desenvolve em duas semanas a vários meses, dependendo da temperatura. Nessas
condições, os ovos permanecem infectantes no solo por vários meses ou anos.
A infecção se dá por via fecal-oral através de alimentos, bebidas ou terra contaminados ou ainda, pelas mãos sujas contaminadas levadas diretamente à boca.
No interior do aparelho digestório, após ação dos sucos gástrico e pancreático,
os ovos sofrem amolecimento de suas membranas e liberam as larvas no intestino delgado. Estas penetram nas glândulas de Lieberkhün, desenvolvem-se em
5 a 10 dias e passam ao cólon, onde sofrem mudas, amadurecem e vivem por
aproximadamente 7 anos. Os vermes, macho e fêmea, fixam-se no intestino
grosso por meio do estilete bucal, causando pequenas úlceras no tecido. Após a
cópula a fêmea produz ovos férteis que são eliminados nas fezes para reiniciar
o ciclo.
• Enterobius vermicularis:
Possui um ciclo monoxênico, ou seja, que requer apenas um único hospedeiro para se completar. Após a cópula, os machos são eliminados com as fezes
e morrem. As fêmeas grávidas se desprendem do ceco, migram para o ânus,
provocando prurido, principalmente à noite no período de repouso e equilíbrio
da temperatura do hospedeiro. Nesse período, saem pelo esfíncter anal, perambulam pela pele do períneo, deixando um rastro de ovos aderidos, até que morrem e desintegram. Os ovos são eliminados com o embrião formado no seu
interior e se tornam infectantes em 3 a 6 horas (formam larva rabditóide), sendo
ingeridos pelo hospedeiro. No intestino delgado, as larvas rabditóides eclodem

com ajuda de enzimas que favorecem a ruptura da casca e sofrem duas mudas,
seguindo o trajeto até o ceco, onde se tornam vermes adultos. Um a 2 meses
depois as fêmeas são encontradas na região perianal repletas de ovos.
• Taenia sp.:
Os humanos parasitados eliminam as proglotes grávidas cheias de ovos
para o exterior. Mais frequentemente as proglotes se rompem no meio externo,
por efeito da contração muscular ou decomposição de suas estruturas, liberando
milhares de ovos no solo. No ambiente úmido e protegido de luz solar intensa
os ovos tem grande longevidade mantendo-se infectantes por meses. Um hospedeiro intermediário próprio (suíno para T. solium e bovino para T. saginata)
ingere os ovos, e os embrióforos (casca de ovo) no estômago sofrem a ação da
pepsina, que atua sobre a substância cementante dos blocos de quitina. No intestino, as oncosferas sofrem a ação dos sais biliares, que são de grande importância na sua ativação e liberação. Uma vez ativadas, as oncosferas liberam-se
do embrióforo e movimentam-se no sentido da vilosidade, onde penetram com
auxílio dos acúleos. Permanecem nesse local durante cerca de quatro dias para
adaptarem-se as condições fisiológicas do novo hospedeiro. Em seguida, penetram nas vênulas e atingem as veias e os linfáticos mesentéricos. Através da
corrente circulatória, são transportadas por via sanguínea a todos os órgãos e
tecidos do organismo até atingirem o local de implantação por bloqueio do capilar. Posteriormente, atravessam a parede do vaso, instalando-se nos tecidos circunvizinhos. As oncosferas desenvolvem-se para cisticercos em qualquer tecido mole (pele, músculos esqueléticos e cardíacos, olhos, cérebro etc.), mas preferem os músculos de maior movimentação e com maior oxigenação (masseter,
língua, coração e cérebro).
No interior dos tecidos, perdem os acúleos (mesmo em T. solium) e cada
oncosfera transforma-se em um pequeno cisticerco delgado e translúcido, que
começa a crescer atingindo ao final de quatro ou cinco meses de infecção 12 mm
de comprimento. Permanecem viáveis nos músculos por alguns meses e o cisticerco da T. solium, no SNC, alguns anos.
A infecção humana ocorre pela ingestão de carne crua ou malcozida de
porco ou de boi infectado. O cisticerco ingerido sofre a ação do suco gástrico,
evagina-se e fixa-se, através do escólex, na mucosa do intestino delgado, transformando- se em uma tênia adulta, que pode atingir até oito metros em alguns

meses. Três meses após a ingestão do cisticerco, inicia-se a eliminação de proglotes grávidas. A proglote grávida de T. solium tem menor atividade locomotora que a de T. saginata, sendo observada em alguns pacientes a eliminação de
proglotes dessa espécie ativamente pelo ânus e raramente pela boca.
• Ancylostomidae sp.:
Os ancilostomídeos, como muitos outros nematóides parasitos, apresentam
um ciclo biológico direto, não necessitando de hospedeiros intermediários.
Durante o desenvolvimento, duas fases são bem definidas: a primeira, que se
desenvolve no meio exterior, é de vida livre; e a segunda, que se desenvolve no
hospedeiro definitivo, obrigatoriamente de vida parasitária. Os ovos dos ancilostomídeos depositados pelas fêmeas (após a cópula), no intestino delgado do
hospedeiro, são eliminados para o meio exterior através das fezes. No meio exterior, os ovos necessitam de um ambiente propício, principalmente boa oxigenação, alta umidade (> 90%) e temperatura elevada. São condições indispensáveis para que se processe a embrionia, formação da larva de primeiro estádio
(L1), do tipo rabditóide e sua eclosão. No ambiente, a L1 recém-eclodida, apresenta movimentos serpentiformes e se alimenta de matéria orgânica e microrganismos (por via oral), devendo, em seguida, perder a cutícula externa, após ganhar uma nova, transformando-se em larva de segundo estádio (L2), que é também do tipo rabditóide. Subsequentemente, a L2 que também tem movimentos
serpentiformes e se alimenta de matéria orgânica e microrganismos, começa a
produzir uma nova cutícula, internamente, que passa a ser coberta pela cutícula
velha (agora cutícula externa) passando então a se transformar em larva de terceiro estádio (L3), do tipo filarióide, denominada larva infectante. A L3 por
apresentar uma cutícula externa que oblitera a cavidade bucal, não se alimenta,
mas tem movimentos serpentiformes que facilitam a sua locomoção. A L3 é a
única forma dos ancilostomídeos infectante para o hospedeiro.
Em ambiente de boa oxigenação (os ovos não se desenvolvem no interior
das fezes), umidade alta (> 90%), e temperaturas de 21º a 27°C para A. duodenale e de 27º a 32ºC, para N. americanus, ocorre o desenvolvimento dos estádios
de vida livre. Em tais condições, forma-se a L1 no ovo e ocorre a eclosão em 12
a 24 horas; a L1 se transforma em L2 em três a quatro dias; e a L2 muda para L3
após cinco dias. A infecção pelos ancilostomídeos para o homem só ocorre

quando as L3 (larva filarióide ou infectante) penetram ativamente, por meio
da pele, conjuntiva e mucosas, ou passivamente, por via oral.
Quando a infecção é ativa, as L3 ao contatarem o hospedeiro, são estimuladas por efeitos térmicos e químicos, iniciam o processo de penetração, escapando da cutícula externa, e, simultaneamente, ajudadas pelos seus movimentos
serpentiformes, de extensão e contração, começam a produzir enzimas, semelhantes à colagenase, que facilitam o seu acesso através dos tecidos do hospedeiro. A penetração dura cerca de 30 minutos. Da pele, as larvas alcançam a
circulação sanguínea elou linfática, e chegam ao coração, indo pelas artérias
pulmonares, para os pulmões (Ciclo de Loss). Atingindo os alvéolos, as larvas
migram para os bronquíolos, com auxílio de seus movimentos, secreções e cílios
da árvore brônquica. Dos brônquios atingem a traqueia, faringe e laringe quando,
então, são ingeridas, alcançando o intestino delgado, seu hábitat final. No intestino delgado a larva perde a cutícula e adquire uma nova, transformando- se
em larva do quarto estádio (L4). Ao chegar nesse, após oito dias da infecção, a
larva começa a exercer o parasitismo hematófago, fixando a cápsula bucal na
mucosa do duodeno. A transformação da L4 em larva de quinto estádio (L5)
ocorre aproximadamente 15 dias após a infecção, e a diferenciação de L5 em
adultos ocorre após 30 dias da infecção. Os espécimes adultos, exercendo o hematofagismo, iniciam a cópula, seguida de postura.
O período de pré-patência, isto é, desde o momento da penetração das L3
até a eliminação dos ovos dos ancilostomídeos pelas fezes, varia entre 35 e 60
dias para A. duodenale e de 42 a 60 dias para N. americanus.
Quando a penetração das L3 é por via oral, principalmente por meio da
ingestão de alimentos ou água, as L3 perdem a cutícula externa no estômago
(por ação de suco gástrico e pH) depois de dois a três dias da infecção e migram
para o intestino delgado. A altura do duodeno, as larvas penetram na mucosa,
atingindo as glândulas de Lieberkühn, onde mudam para L4 após cerca de cinco
dias da infecção. Em seguida, as larvas voltam para a luz do intestino, se fixam à
mucosa e iniciam o repasto sanguíneo, devendo depois mudar para L5 no transcurso de 15 dias da infecção. Com a diferenciação de L5 em adultos, a cópula
tem início e os ovos logo em seguida começam a serem postos, sendo eliminados
através das fezes.
Já o Necator americanus, passa de L3 >>> L4 nos Pulmões; e, de L4 >>>
L5 no Intestino Delgado.

