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Leishmania sp. 

Vetor: Flebotomineos ( Gênero Lutzomyia) “ Mosquito Palha” 

                                                                                                                                          Ciclo Fase Completa (Holometábolo) 

         

Picada dos Flebotomineos: Telmatofagia – Peças bucais adaptadas para cortar a pele dos hospedeiros , fazendo 

uma abertura com essas peças bucais rompendo vasos sanguineos criando uma pequena “ poça” de sangue. 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

     Forma Aflagelada ou  AMASTIGOTA                                               Forma Flagelada ou PROMASTIGOTA 

 

Ciclo da Leishmania sp. 
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Formas Clínicas 

 *Leishmaniose  
Cutânea (epiderme) 

L. braziliensis 
L. guyanensis 
L. amazonensis 
 

 *Leishmaniose  
Mucocutânea 
(mucosa) 

L. braziliensis 
 

 *Leishmaniose  
Difusa 
( Nódulos ) 

L. amazonensis 
 

 Leishmaniose  
Visceral ( Órgãos) 

L. infantum (= L. chagasi) 
 
 

 

* Tegumentar 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

Perfil Epidemologico : Area Silvestre / Modificada. 

Fatores de Risco:  Associada a desmatamento.  Areas Peridomiciliar , perto de matas. 

Controle: Construir longe de matas , desmatar ao redor, inseticida de parede, telas nas janelas e evitar ter animais 
domesticos. 

 

Viceral 

 

 
 
 
 

 

 

Perfil Epidemologico : Zona Rural , Reservatorios . 

Fatores de Risco: Ambiental: Migrações ,desmatamento,urbanização. Individuais: 
Desnutrição,status,imunológico,cães infectados. 

Controle: Inseticidas, tratamento de doentes , eliminar cães soropositivos , serviço de avaliação do controle. 

TRATAMENTO 

Homem ( disponíveis pelo SUS , aplicado em cada ferida) Cães ( Sugerem eutanásia , medicamento caro) 

 Antimônio (Glucantime); 
 Anfotericina B (Ambisome); 
 Pentamidina; 
 Marbofloxacino; 
 Miltefosina. 

Milteforam 
Prevenir: Coleiras repelentes.  

 

Silvestres 

Infectados 

Lutzomyia 

 

Silvestres 

Susceptíveis  

Homem Animal 

Doméstico 

Cães 

Infectados 

Lutzomyia 

Homem 

Cães Sadios 

https://consultaremedios.com.br/antimoniato-de-meglumina/pa
https://consultaremedios.com.br/glucantime/p
https://consultaremedios.com.br/anfotericina-b/pa
https://consultaremedios.com.br/ambisome/p
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Trypanosoma cruzi  ( Doença de Chagas) 

Vetor:  Triatomineos  Panstrongylus /Triatoma /Rhodnius  Ordem: HEMIPTERA 

-Todas as sp de triatomíneos são vetores em potencial de T. cruzi. 

 

  

Aparelho bucal: Bem grande e passa das “ perninhas”. 

 

Aparelho bucal: Pequeno e dá uma voltinha. 

 

 

Aparelho bucal: Pequeno e reto. 

 

Ciclo de vida (Paurometábolo) 

As ninfas se parecem com os adultos, porem com o 

aparelho reprodutor imaturo. 

 

Picadas dos Triatomineos ( Hematófago): Solenofagia-  

A abertura do canal alimentar é colocada dentro dos 

vasos sanguíneos. 
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Ciclo do Trypanosoma cruzi 

 

 

O homem se infecta durante a hematofagia, quando o barbeiro elimina os tripomastigotas metacíclicos em 
suas fezes. Essas são as formas infectantes e podem penetrar pelas mucosas, quando o homem leva as mãos 
contaminadas aos olhos ou nariz, e por soluções de continuidade, como as provocadas pelo ato de coçar ou pelo 
orifício da picada do barbeiro. Logo após a penetração, o tripomastigota metacíclico invade células do sistema 
fagocítico mononuclear (célula alvo) e perde o flagelo, passando a se chamar amastigota. Nesse estágio os 
amastigotas multiplicam-se por divisão binária em ciclos de aproximadamente doze (12) horas, até que a célula 
infectada fique repleta de amastigotas. Nesse momento as amastigotas se transformam novamente em 
tripomastigotas. Quando a célula alvo rompe libera os tripomastigotas, que deslocam-se apara infectar uma nova 
célula alvo, se disseminando para o restante do organismo através da circulação sangüínea e linfática. Os principais 
órgãos atingidos são o coração, tubo digestivo e plexos nervosos. 

Quando alimentam-se do sangue de pessoas ou animais infectados, os triatomíneos podem ingerir os 
tripomastigotas. Os tripomastigotas são convertidos em epimastigotas/esferomastigota no tubo digestivo do 
triatomíneo. Os epimastigotas se reproduzem por divisão binária e, quando chegam à porção terminal do intestino 
(reto) do triatomíneo, voltam à forma tripomastigota. Esses tripomastigotas, altamente móveis e infectantes, são as 
formas metacíclicas eliminadas nas fezes do vetor. 
Hospedeiro invertebrado                                                                      Amastigota e Tripomastigotas dentro do tecido  
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T cruzi (tripomastigota). 
Cinetoplasto na ponta. Membrana 
ondulante (não dá pra ver) 
Esfregaço e bolinhas que são 
hemacias 

T. cruzi (amastigota) Verde: Ninho 
de amastigotas 
Miocardio ninho e são rosa as fibras 

T. cruzi (epimastigota) Cinetoplasto 
e núcleo na região central. 
No vetor só elas 

 

Principais Ecopostos:  

Silvestre: Fendas ou amontoados de pedras, ninhos de aves ou buracos de animais, etc. 

Peridomiciliar: Galinheiros, paióis, pilhas de tijolos ou telhas, postes, etc. 

Domiciliar: Casas construídas de taípa, pau-a-pique, de tijolo sem reboco. 

 

Triatomineos efetivos transmissores : 

 • Adaptação à habitação humana 

• Alto grau de antropofilia 

• Curto espaço de tempo entre a hematofagia e defecação 

• Larga distribuição geográfica 
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                                            -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Trasmissão:   

Congênita : De mãe para filho 

Oral: Alimentação ex: Açai e Caldo de Cana. 

Transfusão: Transfusão de sangue. 

 

 

 

 

 

 

Fase Aguda  Fase Crônica  

 Sinais de porta de entrada acompanhados de febre 
irregular ou ausente, adenopatia, 
hepatoesplenomegalia, 
taquicardia, edema generalizado ou dos pés 

 Assintomatica após a fase aguda como o nome 
diz sem sintomas, mas positiva entre exames . 
 

 Alterações Alterações cardíacas cardíacas 
acompanhadas acompanhadas de sinais de 
insuficiência cardíaca e as alterações 
digestivas, do esôfago 
e do cólon. 

 

Auto- Imunidade: Importante na gênese das lesões. 

 

Tratamento: Nifurtimox e Benzonidazol. 

Vacina terapeutica -Indução de linfócitos T CD8+ 

Curado- com negativação parasitológica, negativação da 

sorologia. 
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Toxoplasma gondii  ( Toxoplasmose) 
Ciclo Heteroxênico (hospedeiro definitivo( felidios) e intermediario(mamiferos geral)) 

Fase sexuada – dentro do vacúolo parasitóforo 
no citoplasma das células epiteliais do intestino 

Fase assexuada- ocorre nos outros tecidos do 
Hospedeiro. 

 Hospedeiro susceptível – adquire o parasito – 
ingestão de oocistos maduros contendo 
esporozoítos em alimentos/água – cistos 
contendo bradizoítos na carne crua- taquizoítos 
eliminados no leite. 

 

 

 
 

 
 

T. gondii (taquizoitos) Bananas sem flagelo. 
Aglomerados. 

T. gondii (oocistos contendo bradizoitos) 
Tecido mais frouxo . 
Oocistos- 2 esporocitos com 4 esporozoidos cada. 
( esporogonia) 

O ciclo assexuado tem início quando o oocisto é formado, no tubo digestivo do hospedeiro definitivo, e 
eliminado. Após a sua eliminação se dá a esporulação, que é caracterizada pelo aumento de volume do parasito e 
pela produção de esporozoítos no seu interior. Esse processo só estará completo quando cada esporoblasto 
formar esporozoítos, que é o que caracteriza o oocisto infectante. O tempo da esporulação depende das condições 
ambientais no solo onde está o oocisto. No caso do Toxoplasma, o processo da esporulação deve produzir, no 
interior do oocisto, dois esporocistos, sendo que cada um deve conter quatro esporozoítos. 

A ingestão do oocisto constitui uma das formas de infecção dos hospedeiros intermediários na 
toxoplasmíase. O oocisto se rompe no intestino, liberando os esporozoítos que invadem os enterócitos. Dentro 
do enterócito, cada parasito é denominado taquizoíto. O taquizoíto se divide várias vezes, de forma assexuada até o 
rompimento da célula hospedeira. Esse processo se repete várias vezes, liberando grande número 
de taquizoítos para a invasão de novas células, no sangue e nos tecidos parenquimatosos. Logo após a invasão de 
uma nova célula por um taquizoíto, o ciclo assexuado pode levar à formação de bradizoítos intracelulares. A 
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formação de bradizoítos começa a ocorrer com maior intensidade quando o hospedeiro intermediário desenvolve 
imunidade específica, caso contrário os taquizoítos continuam infectando novas células. Os bradizoítos se 
multiplicam bem mais lentamente que os taquizoítos, mas estão menos acessíveis a resposta imune, no interior de 
cistos teciduais. O ciclo se completa, quando o felídeo ingere os tecidos infectados do hospedeiro intermediário. Isso 
possibilita aos bradizoítos encistados infectarem o seu intestino, levando a formação final de oocistos. 

 

 

Sintomas:  

Toxoplasmose Febril Aguda 

Linfandinite  Toxóplasmatica 

Toxoplasmose ocular : Retinite Aguda/Crônica 

 

 

 

 

 

 

Toxoplasmose Neonatal:  

•1ºtrimestre: aborto 

• 2° trimestre: aborto ou nascimento 

prematuro 

• Pode apresentar anomalias graves 

• 3° trimestre: 

• Comprometimento ganglionar generalizado 

• Hepatoesplenomegalia 

• Edema 

• Miocardite 

• Anemia 

• Trombocitopenia 

• Lesões oculares 
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Plasmodium( Malária) 

Vetor: Gênero Anopheles “ Mosquito-Prego” 

Ciclo de Vida Completo ( Holometábolo) 

 

 

*Asa com mancha.  

*Probócito do mesmo 

tamanho que os palvos. 

* Larvas sem sifão. 

 

 

 

 

 

 

Outras formas de transmissão : 

Transfusão de sangue 

Compartilhamento de seringas 

Infecção Congênita 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

  
P. falciparum (trofozoitos) Vermelho: jovem . Laranja: 
Jovem (poliparasitismo) Verde: Adulto. 
 

P. falciparum (esquizonte) rompendo a hemácia 
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Ciclo Plasmodium 
Quando um Anopheles fêmea pica um ser 
humano e suga seu sangue, os plasmódios 
existentes em suas glândulas salivares, os 
chamados esporozoítos, caem na corrente 
sanguínea. Chegando no fígado, alojam-se 
nas unidades funcionais deste – as células 
chamadas Hepatócitos – e reproduzem-se 
assexuadamente por alguns dias, formando 
os Merozoítos. Nessa fase a doença é 
assintomática, mas quando os parasitas 
abandonam as células hepáticas caem na 
corrente sanguínea e infectam as Hemácias. 
Nos glóbulos vermelhos, os merozoítos se 
reproduzem novamente assexuadamente – 
e por isso o Homem é seu hospedeiro 
Intermediário – rompem as hemácias e cem 

no sangue novamente infectando outras células, num ciclo regular. A ruptura das hemácias e a consequente 
liberação de toxinas no plasma produz intenso mal estar e febre alta. 
Assim, os Sintomas da Malária são febre e calafrios, na chamada “tremedeira”. Em casos graves ocorrem icterícia, 
insuficiência renal, alterações na coagulação e coma. 
O Ciclo do Plasmodium se completa quando o sangue da pessoa é sugado por um mosquito-prego não infectado, 
que suga os gametas do protozoário que se unem no tubo digestório do mosquito – reprodução sexuada e por isso 
ele é o hospedeiro definitivo formando os Oocitos. No seu estômago ainda acontece uma reprodução assexuada e os 
parasitas resultantes, os esporozoítos migram para as glândulas salivares do inseto de onde irão para a corrente 
sanguínea do próximo indivíduo picado. 
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Giardia sp.( Giardia lamblia) 
Ciclo Monoxênico ( Somente um hospedeiro) 

 
 

 

 

 

 

 

São as diversas as formas da Giardia , 

porém a antropozoonoica e a Giardia 

lamblia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giardia ( trofozoitos) 
São bonitinhos como as imagens mesmo!
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• 500 mil novos casos/ano- Ásia, África e América Latina 

• 280 milhões de pessoas infectadas no mundo 

• Déficit físico e cognitivo – crianças 

• Prevalência associada a condições sanitárias 

• Surtos associados a consumo de água contaminada para 

abastecimento 

• Grande aglomeração- creches 

 

 

 

 

Patogenia 

*Período de incubação- 10 a 15 dias 

* Período patente (encontro de cistos nas fezes)- 10 a 

30 dias 

após a infecção 

* Muito comum em crianças e pacientes 

imunodeficientes 

* A doença pode evoluir de formas diferentes com base: 

Cepa do parasito 

Número de cistos ingeridos 

Idade e nível de resposta imune do paciente 

 

 

A Giardia não é invasiva , porém causa achatamento e atrofia das microvilosidades do intestino delgado devido 

isso causa má absorção e diarreia. 

Profilaxia: Higiene individual , tratamento de doentes e portadores assintomaticos e ampliação e melhoramento 

dos serviços e agua de esgoto. 
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Entamoeba sp. 
Seu ciclo evolutivo é monoxeno, ou seja, 
a Entamoeba histolytica completa seu ciclo 
em apenas um hospedeiro, e o modo de 
infecção é fecal-oral, ou seja, o homem se 
infecta ao ingerir cistos presentes na água 
ou nos alimentos contaminados. 
O desencistamento ocorre na porção final 
do intestino delgado, liberando os 
trofozoítos que passam a viver como 
comensais e a reproduzir-se por divisão 
binária. Através de mecanismos ainda 
desconhecidos, mas possivelmente 
relacionados com a ruptura do equilíbrio 
intestinal (baixa de imunidade local, 
alteração da flora intestinal, lesões de 
mucosa, etc.), os trofozoítos tornam-se 
patogênicos e invadem a parede intestinal, 
alimentando-se de células da mucosa e de 
hemácias. Em casos de infecção crônica 

podem invadir outros órgãos através da circulação sangüínea, especialmente ao fígado. 
Os trofozoítos que permanecem no intestino sob a forma comensal reduzem o seu metabolismo, 

armazenam reservas energéticas e secretam uma parede cística ao seu redor, formando os cistos, que são 
eliminados através das fezes. Dentro do cisto o parasito realiza divisão binária formando quatro novos indivíduos 
que desencistam quando chegam ao intestino de um novo hospedeiro. Os cistos podem permanecer viáveis fora do 
hospedeiro por cerca de 20 dias, caso as condições de temperatura e umidade não sejam adequadas, logo eles são 
as formas de resistência do parasito no ambiente. Os trofozoítos, entretanto, são lábeis no ambiente. 

 

Entamoeba - Ameba (trofozoito) 
As amebas possuem pseudópodes, 
1 núcleo (trofozoíto) e mais de 1 
núcleo (cisto), e possuem 2 formas 
evolutivas: trofozoítos e cistos. 
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Patogenia  

 
 

Diversos fatores podem interferir na manifestação do parasito  

  

  

Transmição:  
•Oral-fecal 
•Sempre pela ingestão de cistos 
•Os cistos podem resistir em ambientes favoráveis 
até 20 dias 
• Podem ser disseminados pelo 
-Vento 
-Moscas 
-Baratas 
-Água 

 

Tratamento: 
 •Metronidazol → Atua na luz intestinal e nos tecidos 
 500-800mg/dia, 3x ao dia, por 7-10 dias. 
 
•Amebicidas tissulares (Intestino e fígado) 

 
 •Amebicidas mistos 

 
          -Iodoquinol- trofozoítos e cistos 

 

Epidemologia: 
• Segunda doença que mais causa óbitos 
• Elevada incidência 
• 500 milhões de infectados 
• Óbitos anuais – 40.000 a 100.000 
• Países em desenvolvimento – prevalência da 
infecção é alta – 90% dos infectados pode eliminar 
o parasito durante 12 meses 
• Crianças e indivíduos imunocomprometidos são 
os 
mais afetados 
• Zonas tropicais e subdesenvolvidas 
• Precária condição socio-econômica e de higiene 
• Incidência na África, Ásia, América Latina 
• 5-50% pop. Mundial tem amebíase, sendo que 
10% 
apresentam sintomas clínicos 

 

Profilaxia: 
• Higiene individual entre evacuações e refeições 
(lavar bem as mãos antes da alimentação, manter 
unhas bem cortadas e limpas, etc) 
• Cuidado na manipulação e higienização de alimentos 
ingeridos cruz (frutas e verduras) 
• Saneamento básico (fossa, latrina, esgoto, 
tratamento de água) 
• Educação sanitária 
• Saneamento básico 
•Água de boa qualidade 
•Tratamento de esgoto 

 

➽ A maior prevalência da amebíase nas regiões 
tropicais se deve não ao clima, mas sim as baixas 
condições sociais e ambientais. 
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Diagnóstico 
Leishmania sp.: 

-Clinico : Lesão 

-Laboritorial: Amostra de orgãos 

-Sorólogico: ELISA 

 

Tryponossoma cruzi: 

-Clinico : Sintomas fase aguda e crônica 

-Laboritorial: Especifico e sensivel 

-Parasitologico: Indireto e direto 

-Sorólogico: ELISA e IFI/ RIFI ( imunoflorescência indireta) 

 

Plasmodium: 

-Molecular : PCR 

-Microscopio: Gota espessa 

-Sorólogico: ELISA 

 

Toxoplasma gondii: 

-Clinico : Dificil diagnostico  

-Laboritorial: Sangue e Biópsia ( demostração do parasito) 

-Sorólogico: ELISA 

 

Giardia: 

-Parasitologico : Fezes aguda e crônica 

-Exame imunologico: Imunoflorecencia e ELISA 

-PCR: Ampliação especifica  

 

Entamoeba :  

-Clinico : Devido manifestações clinicas ex: Tomografia 

-Laboritorial: Coleta e exame de fezes 

-Sorólogico: ELISA 

*** O teste de ELISA baseia-se em reações antígeno-anticorpo detectáveis por meio de 

reações enzimáticas (teste imunoenzimático). 

 

Referencias : 
*http://books.scielo.org/id/mw58j/
pdf/galvao-9788598203096-04.pdf 
*www.trabalhosgratuitos.com/Bioló
gicas/Biologia/Insetos-447351.html 
*http://www.ufrgs.br/para-
site/siteantigo/Imagensatlas/Protoz
oa/Trypanosomacruzi.htm 
* Slide da professora Jaqueline  
*Imagens de microscopio Shalanya 
* Outros que não lembro 
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