
BILATERIA
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Quem são:

• A grande maioria dos animais (99%)

• Apresentam simetria bilateral

• Vivem desde as grandes profundezas dos 
oceanos até o espaço sideral
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Por quê surgiu a 
simetria bilateral?
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Cefalização
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O que é cefalização?

• Concentração do SISTEMA NERVOSO e 
ÓRGÃOS SENSORIAIS na região anterior.

• Passa a haver um SISTEMA NERVOSO 
CENTRAL e cordões nervosos 
longitudinais.
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PLATYHELMINTHES
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Quem são?

• Cerca de 20.000 espécies viventes.

• Grande maioria aquática, mas existem 
várias formas terrestres.
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Principais Táxons
"TURBELLARIA"

NEODERMATA       
      Trematoda       
           Aspidogastrea       
           Digenea       
      Cercomeromorpha       
           Monogenea       
           Cestoda       
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"TURBELLARIA"
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Quem são:
• Os turbelários típicos compreendem cerca 

de 4.500 espécies.

• Formas de vida livre aquática, marinhos e 
dulciaquícolas.

• Tamanho geralmente de cerca de 10mm, 
mas podendo alcançar 60cm em algumas 
espécies.

• Colorido variável, geralmente marrons, 
pretas e cinzas.
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Eurylepta californica
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Pseudocerus ferrugineus
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Morfologia
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Locomoção

• Deslizamento sobre cílios

• Movimento muscular: musculatura diagonal

• Outros tipos de locomoção vermiforme
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Sistema nervoso

• Princípio de cefalização, com um cérebro 
anterior e um par de cordões nervosos 
unidos por comissuras (sistema nervoso 
tipo "escada").

• Como órgãos sensoriais possuem 
estatocistos, olhos e mecanorreceptores.
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Alimentação:

• Predadores  de pequenos invertebrados.

• Herbívoros (microalgas)

• Simbiontes (comensais ou parasitas)
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Circulação e trocas 
gasosas

• Não possuem sistemas respiratórios ou 
circulatórios.

• Trocas gasosas ocorrem por difusão, a 
partir da parede do corpo.
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Excreção e 
Osmoregulação

• Amonotélicos

• Sem sistema circulatório

• Sistema excretório presente
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Reprodução
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Assexuada:

• Fissão transversal (cadeias)

• Fissão longitudinal

• Fragmentação

33

Sexuada:

• Hermafroditas

• Cópula recíproca

• Turbelários de água doce com 2 tipos de 
ovos
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NEODERMATA
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Quem são:

• Vermes parasitas.

• Possuem uma "neoderme", uma camada 
sincicial não ciliada que substitui a epiderme 
celular.

• Grande importância médica e econômica.
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Monogenea
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Quem são?

• Ectoparasitas de peixes (principalmente 
marinhos) e outros vertebrados aquáticos

• Um único hospedeiro no ciclo de vida

• Um única forma ou geração no ciclo de 
vida

• Presença de um órgão adesivo denominado 
OPISTÁPTOR
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Benedenia sp. parasitando um batata (Scaridae)

41

42



43

Ciclo de vida de Dactylogyrus vastator
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Cestoda
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Quem são:

• Cerca de 5.000 espécies

• Exclusivamente endoparasitas

• Região anterior modificada em um 
ESCÓLEX com ganchos e ventosas para 
fixação no hospedeiro
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Trematoda
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Quem são?

• Cerca de 11.000 espécies

• Parasitas com 1 ou mais hospedeiros no 
ciclo

• 1 ou 2 ventosas para fixação
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