Ciclos Biológicos 2
(Esquistossomose, Fasciolose, Teníase por
Hymenolepis e Helmintíase por Dypilidium)

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...
• Schistosoma mansoni:
O ciclo ocorre no seguinte fluxo: ovos contendo o miracídio são eliminados
nas fezes dos indivíduos infectados à ovos atingem a água doce à liberação
dos miracídios à miracídios encontram e penetram nos moluscos planorbídeos
do gênero Biomphalaria à Após penetração, os miracídios sofrem intensas
transformações e multiplicação, formando as cercárias à elas são liberadas pelos caramujos infectados em resposta a estímulos como luz, temperatura (20º 35ºC) e baixo teor salino de água à encontram hospedeiros vertebrados suscetíveis, nos quais penetram ativamente, provocando lesões cutâneas. Essa penetração ativa prova prurido na região, originando o nome popular de “coceira do
rio”.
Após penetração das cercárias na pele, as mesmas atingem a circulação
linfática e venosa, transformando-se em esquistossômulos. Essas formas jovens chegam aos pulmões e passam à circulação arterial e daí ao sistema porta,
onde completam a maturação - não é conhecida a maneira pela qual os esquistossômulos atingem a circulação portal. Concluída a maturação dos vermes, o
acasalamento e a postura dos ovos têm lugar, na maioria das vezes, nos ramos
proximais da veia mesentérica inferior. Alguns ovos atravessam o endotélio dos
vasos, a submucosa e a mucosa do reto, atingindo a luz intestinal, onde são eliminados nas fezes, chegando ao meio ambiente.
• Fasciola hepática:

Possui o ciclo do tipo heteroxênico, uma vez que necessita de hospedeiro
intermediário; estes, no Brasil, são caramujos principalmente das espécies
Lymnaea columela e L. viatrix.
Os adultos põem ovos operculados que, com a bile, passam para o intestino, de onde são eliminados com as fezes. Os ovos possuem uma massa de

células que, encontrando condições favoráveis de temperatura (25º - 30ºC), umidade e ausência de putrefação, dão origem a um miracídio. O miracídio só sai do
ovo quando o mesmo entra em contato com a água e é estimulado pela luz solar.
Nessas condições, o miracídio sai ativamente do ovo, levantando o opérculo e
passando pelo orifício deixado. O muco produzido pelo molusco atrai o miracídio, que nada aleatoriamente na água, e ao perceber o muco se dirige para ele.
A vida média do miracídio é de seis horas. Penetrando no molusco certo, cada
miracídio forma um esporocisto, que dá origem a várias (5 a 8) rédias. Essas
podem dar origem a rédias de segunda geração (quando as condições do meio
são adversas) ou cercarias.
Logo que sai do caramujo, a cercária nada alguns minutos e depois perde
a cauda; com a secreção das glândulas cistogênicas, encista-se, aderindo na vegetação aquática ou na superfície d'água e indo para o fundo d'água: é a forma
metacercaria (cercária encistada). Essa forma permanece infectante durante
três meses, em temperatura de 25º - 30°C; em unidade adequada e em temperaturas baixas (5ºC), permanece viável até um ano. O homem (ou animal) infecta-se ao beber água ou comer verdura (agrião etc.) com metacercárias –
transmissão oral. Estas desencistam-se no intestino delgado, perfuram a parede do mesmo, caem na cavidade peritoneal, perfuram a cápsula hepática (ou
cápsula de Glisson) e começam a migrar pelo parênquima hepático. Dois meses
depois estão nos ductos biliares.
• Hymenolepis nana:
A Hymenolepis nana é conhecida como tênia anã, causando um tipo de
teníase. Esse helminto pode apresentar dois tipos de ciclo: um, monoxênico, em
que prescinde de único hospedeiro, e outro, heteroxênico, em que usa hospedeiros intermediários, representados por artrópode (espécies de pulgas: Xenopsylla cheopis, Ctenocephalides canis, Pulex irritans e outros).
Ciclo monoxênico: os ovos são eliminados juntamente com as fezes e podem ser ingeridos por alguma criança ou outro indivíduo. Ao passarem pelo estômago, os embrióforos são semidigeridos pelo suco gástrico; daí chegam ao
intestino delgado onde ocorre a eclosão da oncosfera, que penetra nas vilosidades do jejuno ou íleo, dando, em quatro dias, uma larva cisticercóide. Dez dias
depois a larva está madura, sai da vilosidade, desenvagina-se e fixa-se a mucosa
intestinal através do escólex. Cerca de 20 dias depois já são vermes adultos.

Esses possuem uma vida curta, pois cerca de 14 dias depois morrem e são eliminados.
Ciclo heteroxênico: os ovos presentes no meio externo são ingeridos pelas larvas de alguma das espécies de pulgas citadas acima. Ao chegarem ao
intestino desses hospedeiros intermediários, liberam a oncosfera, que se transforma em larva cisticercóide. A criança (normalmente) ou outro indivíduo pode
acidentalmente ingerir um inseto contendo larvas cisticercóides que, ao chegarem ao intestino delgado, desenvaginam-se, fixam-se à mucosa e 20 dias depois já são vermes adultos.
• Dipylidium caninum:
As proglotes grávidas são eliminadas junto com as fezes, onde permanecem
por algum tempo movimentando-se por contrações. Os ovos liberados são ingeridos por larvas de pulgas (Ctenocephalides sp., Pulex sp.). No intestino do
artrópode, a oncosfera é liberada, atravessa a parede do tubo digestivo da larva
do inseto, atingindo a hemocele. Nessa fase, a oncosfera se transforma em larva
cisticercóide e, à medida que a pulga passa pelas fases de pupa e adulto, a larva
cisticercóide fica madura ou infectante.
Desde que há ingestão do ovo, até larva cisticercóide madura, o tempo requerido é de cerca de 30 dias. Os animais e as crianças se infectam ao ingerirem
os insetos contendo a larva cisticercóide. No intestino dos hospedeiros, a maturidade dos vermes é alcançada 30 dias depois da infecção.

