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SUMÁRIO:

Mas afinal, o que são os 

ancilostomídeos?

Os ancilostomídeos são vermes alongados e de corpo
cilíndrico, de cor roseada, cujas partes anteriores e
posteriores são curvadas dorsalmente (para cima).
São animais pequenos que medem de 8 a 11mm
(Machos) e 10 a 18mm (Fêmeas).
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BOCA

As fêmeas costumam ser

maiores porque precisam de

espaço no corpo para abrigar

os ovos. Ah, e elas podem

colocar cerca de 30mil ovos

por dia! Muitos, não?
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Olá, pessoal. Bem-vindos à cartilha sobre

os ancilostomídeos! Eu me chamo Guto e

serei o guia de vocês, contando um pouco

sobre esses vermes e como é importante

nos protegermos deles. Bora lá?



TIPOS DE ANCILOSTOMÍDEOS 
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Ancylostoma 

duodenale 

Necator

americanus

Lâminas cortantes
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Vias de Transmissão

E Ciclo biológico
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Detalhe da boca de Necator americanos (dir) 

e Ancylostoma duodenale (esq).

Observe os “dentes”. Esta imagem foi feita com um 

microscópio eletrônico. Fonte:OMS

Larva L3 
(Infectante)

Troca de 
cutícula

Vejam que uma das diferenças

entre as espécies é a quantidade e

a forma dos “dentes” que eles

usam para grudar no hospedeiro e

se alimentarem.

Esses bichinhos podem ser transmitidos

de muitas formas! Desde a via oral,

quando comemos alimentos infectados

com ovos ou larvas, ou através da pele

pois esses animais conseguem penetrar

a nossa pele. O uso dos calçados nos

ajudam a se proteger contra eles!

Eles são liberados e contaminam

o ambiente quando alguém faz

suas necessidades em locais

inadequados. Por isso é

importante haver saneamento

básico para todos!



PERCURSO PELO 

NOSSO CORPO
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Eles podem entrar nosso corpo de diferentes formas: 1

– Pode ser através da boca, ao consumir alimentos

contaminados ou ser penetrado pela pele, 2 – Caso

seja pela pede, eles chegam à corrente sanguínea e

são mandados para os pulmões. Lá eles sobem até

chegam à traqueia e são engolidos. Ao chegarem ao

estômago, seu destino final, eles se fixam na parede

desse órgão e se alimentam do sangue que sai do

ferimento que causam.

Devemos ficar atentos aos sinais que

podem indicar uma infecção por esses

vermes, o recomendado é procurar um

médico e fazer exame, está bem?

• Tosse

• Respiração com ruído

• Cansaço

• Dor de barriga

• Diarreia

• Perda de apetite

• Perda de peso

• Fezes com sangue

• Anemia

Observem que eles

mordem a parede no

intestino e se grudam!

É daí que eles se

alimentam, podendo

causar desconforto e

sangramentos.

Sinais de infecção



Formas de prevenção
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Referências

Lavar bem os alimentos antes de
consumir

Lavar as mãos antes de comer

Andar calçado

Algumas atitudes simples
conseguem ser bastante
eficientes para nos proteger e
evitar que fiquemos doentes!
Vamos praticar? Muito obrigado
por me acompanhar até aqui!
Até a próxima!!

Tomar antiparasitários 1 vez ao ano
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Ficou curioso(a) e quer saber mais sobre o tema? 
Temos algumas sugestões de vídeos sobre: 

https://www.youtube.com/watch?v=n2N6S0_GysU

https://www.youtube.com/watch?v=HDIBH7MH8cA

https://www.youtube.com/watch?v=of7Wpdq-BjM

https://www.youtube.com/watch?v=n2N6S0_GysU
https://www.youtube.com/watch?v=HDIBH7MH8cA
https://www.youtube.com/watch?v=of7Wpdq-BjM



