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Protozoários

Microbiologia

PROTOZOÁRIOS

Vida livre Mutualismo

Comensalismo Parasitas

Paramecium caudatum

Trichonympha grandis

Giardia lamblia

Entamoeba coli

▪ Unicelulares

▪ Eucariontes

▪ Heterótrofos
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CLASSIFICAÇÃO

Sarcodina

Rhizopoda

Flagellata

Mastigophora

Ciliophora
Sporozoa

Apicomplexa

Critério: presença e estrutura de locomoção.o

Pseudópodes

Cílios

Flagelos

Ausência de

estrutura de 

locomoção

Princípio de Gause (Exclusão competitiva)

Se duas populações competirem

pelos mesmos recursos no mesmo

habitat, uma das espécies poderá ser

eliminada.

Espécies competidoras têm maior

chance de coexistir quando utilizam

os recursos de maneiras diferentes.

PRINCÍPIO DE GAUSE
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▪ Estrutura de locomoção: pseudópodes (pseudo = falso; podos = pés)

▪ Vida livre ou parasitas

Exemplo:

Amoeba proteus

SARCODINA OU RHIZOPODA

SARCODINA OU RHIZOPODA

A e B. A ameba estende um pseudópode em direção a uma colônia de Pandorina.

C. A ameba envolve a Pandorina antes de englobá-la por fagocitose.

MOVIMENTO AMEBOIDE
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SARCODINA OU RHIZOPODA

MOVIMENTO AMEBOIDE

Hipótese

Os movimentos da célula ameboide são

causados pelo citoesqueleto.

Conclusão

Os filamentos de actina são essenciais para

o movimento das células ameboides.

SARCODINA OU RHIZOPODA

MOVIMENTO AMEBOIDE
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SARCODINA OU RHIZOPODA

MOVIMENTO AMEBOIDE

▪ Estrutura de locomoção: flagelos

▪ Vida livre ou parasitas

Exemplos:

Trypanosoma cruzi

Giardia lamblia

FLAGELLATA OU MASTIGOPHORA
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▪ Estrutura de locomoção: cílios

▪ Vida livre (poucos são parasitas)

Exemplo:

Paramecium sp.

CILIOPHORA

▪ Estrutura de locomoção: ausente

▪ Parasitas intracelulares

Exemplos:

Plasmodium spp.

Toxoplasma gondii

SPOROZOA OU APICOMPLEXA
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FISIOLOGIA

Nutrição

Respiração e Excreção

FISIOLOGIA

Equilíbrio Osmótico
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REPRODUÇÃO

Assexuada – Bipartição ou cissiparidade

REPRODUÇÃO

Assexuada – Esquizogonia ou divisão múltipla
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REPRODUÇÃO

Sexuada – Conjugação (apenas ciliados)

1) Doença de Chagas

a) Sinônimo: Tripanossomíase americana

b) Agente Etiológico: Trypanosoma cruzi

Parasita heteroxeno ou digenético (infecta dois hospedeiros em seu ciclo de vida)

c) Vetor (transmissor)

▪ Triatoma infestans
▪ Panstrongylus megistus
▪ Rhodnius prolixus

d) Hospedeiros vertebrados: o ser humano e diversos outros mamíferos (tatu,
tamanduá e bicho-preguiça etc., que constituem os reservatórios naturais do
parasita).

e) Hospedeiros invertebrados: barbeiros.

Barbeiro

PROTOZOOSES
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1) Doença de Chagas

f) Morfologia do Parasita

I. Forma Amastigota

Esférica e sem flagelo.
Típica do hospedeiro vertebrado (mamíferos).
Habita o interior de células (macrófagos, neurônios, células musculares e cardíacas).
Determina o aparecimento dos sintomas.

II. Forma Epimastigota

Oval e alongada.
Possui flagelo anterior ao núcleo e pequena membrana ondulante.
Típica do hospedeiro invertebrado (barbeiro).
Habita a porção intermediária do intestino no barbeiro.

PROTOZOOSES

membrana ondulante

1) Doença de Chagas

f) Morfologia do Parasita

III. Forma Tripomastigota

Possui flagelo com origem posterior ao núcleo.
Forma infectante.
Ocorre em ambos os hospedeiros (mamíferos e barbeiro).

▪ Mamíferos: ocorre no sangue circulante.
▪ Barbeiro: ocorre na região inicial e terminal do intestino (nas fezes).

g) Transmissão pelo vetor

Por meio da penetração dos tripomastigotas liberados nas fezes do triatomíneo
portador. O parasita penetra pelo ferimento cutâneo, devido à picada ou pela
mucosa ocular/oral.

PROTOZOOSES
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1) Doença de Chagas

g) Transmissão

Outras formas:

▪ Transfusão sanguínea: doadores de sangue infectados.

▪ Alimentos contaminados: vetores infectados triturados ou os seus dejetos.

▪ Congênita: passagem do parasita através da placenta.

▪ Amamentação: presença de tripomastigotas no leite (raro).

PROTOZOOSES

Doença de Chagas

PROTOZOOSES
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1) Doença de Chagas

h) Sintomas

Fase aguda (primeira fase)

Manifestações no local da picada
Edema bipalpebral unilateral.

Maioria dos pacientes assintomáticos.

Fase crônica assintomática

Após a fase aguda, a maioria das pessoas permanecem assintomáticas por 10 a 30 anos.

▪ Ausência de sintomas e/ou sinais da doença

▪ Positividade de exames sorológicos

Sinal de romaña

PROTOZOOSES

1) Doença de Chagas

h) Sintomas

Fase Crônica sintomática

▪ Forma cardíaca – cardiomegalia.

▪ Forma digestiva – megaesôfago e megacólon.

▪ Forma mista – cardiopatia e “megas” simultaneamente.

PROTOZOOSES
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1) Doença de Chagas

i) Profilaxia

▪ Erradicação das casas de pau-a-pique.

▪ Construção casas de alvenaria.

▪ Ocupação racional do espaço geográfico.

▪ Combate ao barbeiro

▪ Fiscalização dos bancos de sangue

▪ Fiscalização de alimentos que possam conter fezes do barbeiro como sucos naturais,
creme de açaí, doces, etc.

PROTOZOOSES

Casa de pau-a-pique
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