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Protozoários
(parte II)

Microbiologia

a) Sinônimo: Febre palustre, febre intermitente, maleita e impaludismo.

b) Agentes Etiológicos

▪ Plasmodium vivax (Febre terçã benigna – 48h)
▪ Plasmodium falciparum (Febre terçã maligna – 36h a 48h, ou seja, irregular)
▪ Plasmodium malariae (Febre quartã benigna – 72h)

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

c) Vetor (transmissor)

Fêmea do Anopheles sp. (mosquito-prego).
Obs.: transmissão pela saliva do mosquito.

d) Hospedeiros vertebrados: o ser humano e diversos outros mamíferos
(principalmente macacos) que são os reservatórios naturais do parasita.

e) Hospedeiros invertebrados: fêmea do mosquito Anopheles.

MALÁRIA
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f)  Ciclo biológico

g) Sintomas

▪ Febre periódica acompanhada por calafrios e dor de cabeça.

▪ Hepatoesplenomegalia (aumento exagerado do fígado e do baço).

▪ Anemia hemolítica

▪ Icterícia

h) Profilaxia
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I) Agentes Etiológicos

a) Leishmania braziliensis: causadora da leishmaniose cutânea ou tegumentar
(úlcera-de-Bauru).

b) Leishmania chagasi e Leishmania donovani: causadoras da leishmaniose
visceral americana ou calazar.

II) Vetor

a) Fêmea do Phlebotomus sp. (Europa, Ásia e África)

b) Fêmea do Lutzomyia sp. (Américas)

▪ Obs.: as fêmeas são hematófagas e os machos fitófagos.
▪ Apelido: “mosquito-palha” ou “birigui”
▪ As fêmeas depositam seus ovos na terra e em meio à matéria orgânica.

LEISHMANIOSE

3) Leishmaniose

III) Hospedeiros vertebrados

▪ Ser Humano
▪ Cão (reservatório urbano)
▪ Mamíferos Silvestres (ratos, gambás, pacas, cutias, etc.) – reservatórios naturais

IV) Morfologia do Parasita

a) Forma amastigota
Esférica e sem flagelo
Forma típica do hospedeiro vertebrado
(ser humano e mamíferos silvestres)
É a forma patogênica
(responsável pela manifestação da doença)

b) Forma promastigota
Alongada e flagelada
Forma típica do hospedeiro invertebrado
É a forma infectante

LEISHMANIOSE

Morfologia dos protozoários 
da ordem Kinetoplastida 
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VI) Ciclo Biológico

VI) Ciclo Biológico (ser humano)

Ao penetrar nos macrófagos, as formas promastigotas
se transformam em amastigotas.

As formas amastigotas iniciam, então, uma série de
divisões binárias (bipartição) e se replicam até o
macrófago sofrer lise.

As formas amastigotas são liberadas, podendo seguir três destinos:

2) Infectar células da derme (leishmaniose cutânea) 

Macrófago

Macrófago

Macrófago

Macrófago

3) Migrar e infectar células do Fígado, Baço e Medula 
Óssea (leishmaniose visceral)

1) Infectar novos macrófagos.
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V) Transmissão: picada das fêmeas dos insetos vetores (flebotomíneos), as quais
injetam, no hospedeiro, a forma promastigota presente na saliva.

Obs.: há casos em que os parasitas presentes no intestino dos flebotomíneos são
regurgitados para o interior do hospedeiro vertebrado, contaminando-o.

LEISHMANIOSE

VI) Sintomas:

a) Leishmaniose cutânea (tegumentar)

Leishmania braziliensis

▪ Lesões na pele (tecido cutâneo e subcutâneo)
▪ Ferimentos na face e membros
▪ Destruição do septo nasal, lábio superior, palato e faringe.

LEISHMANIOSE
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VI) Sintomas:

b) Leishmaniose visceral

Leishmania chagasi

▪ Esplenomegalia (aumento do baço)
▪ Hepatomegalia (aumento do fígado)
▪ Anemia (devido à destruição da medula óssea vermelha).

LEISHMANIOSE

VI) Sintomas:

c) Leishmaniose canina

A maioria dos cães contaminados não apresentam os sintomas da doença.

Sintomas mais comuns:

▪ Lesões na pele (orelhas e focinho)
▪ Hepatoesplenomegalia
▪ Crescimento demasiado das unhas

LEISHMANIOSE
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VII) Profilaxia:

a) Leishmaniose canina: vacina Leish-Tec da empresa “Hertape Calier Saúde Animal”.

Não existe cura para o cão.

b) Leishmaniose humana

Atualmente, não existem vacinas disponíveis para humanos.
O tratamento é longo e provoca efeitos colaterais.

c) Prevenção:

▪ Tratamento dos doentes
▪ Combate ao inseto vetor
▪ Uso de coleira nos cães contendo repelentes contra o inseto vetor
▪ Vigilância epidemiológica

LEISHMANIOSE
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