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Protozoários
(parte III)

Microbiologia

I) Agente Etiológico: Trichomonas vaginalis

II) Transmissão

▪ Relações sexuais desprotegidas (IST)
▪ Compartilhamento de roupas íntimas e toalhas (incomum)

III) Ciclo Biológico

▪ Humano contaminado → Humano sadio

Flagelos

Membrana
ondulante

TRICOMONÍASE

ANTROPONOSE

O ser humano é o único hospedeiro.

Habita o trato geniturinário, onde produz a infecção e não sobrevive fora do sistema

urogenital, ao menos que seja protegido contra dessecação.
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III) Ciclo Biológico

IV) Sintomas

Homem

▪ Maioria assintomática
▪ Uretrite
▪ Ardor ao urinar
▪ Corrimento claro discreto

Mulher

▪ Metade assintomática
▪ Uretrite
▪ Ardor ao urinar
▪ Prurido vulvovaginal (piorado com o ato sexual)
▪ Corrimento abundante leitoso esverdeado

TRICOMONÍASE
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V) Tratamento

Medicamentoso

Obs.: o parceiro sexual também deverá se submeter ao tratamento.

VI) Prevenção

▪ Educação sexual

▪ Uso de preservativos

▪ Abstinência de contatos sexuais com pessoas infectadas

▪ Evitar o compartilhamento de roupas íntimas

TRICOMONÍASE

I) Agente Etiológico: Giardia lamblia

II) Transmissão (via fecal-oral)

▪ Ingestão de cistos maduros presentes em água e alimentos contaminados

▪ Os cistos podem ser veiculados por moscas e baratas

III) Morfologia do Parasita

Cisto tetranucleado

GIARDÍASE

Trofozoíto

(forma patogênica) (forma infectante)
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IV) Ciclo Biológico

1. Ingestão dos cistos presentes na água 

ou alimentos contaminados.

2. Início do desencistamento no     

estômago (ativação).

3. Término de desencistamento no 

duodeno, onde os trofozoítos vão 

colonizar e se dividir por divisão binária.

4. Encistamento e eliminação pelas

fezes.
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GIARDÍASE

V) Sintomas

▪ Os trofozoítos habitam a mucosa intestinal onde se alimentam do bolo alimentar.
▪ Irritação da mucosa intestinal e deficiências de absorção (avitaminoses).

Sintomas comuns:

▪ Dores abdominais
▪ Vômitos
▪ Esteatorreia (diarreias gordurosas)

Profilaxia

▪ Saneamento básico
▪ Higiene pessoal e dos alimentos

GIARDÍASE
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Disenteria Amebiana

I) Agente Etiológico: Entamoeba histolytica

II) Transmissão (via fecal-oral)

▪ Ingestão de água ou alimentos contaminados por cistos liberados nas fezes.

▪ Portadores assintomáticos (principais disseminadores da doença).

III) Morfologia do parasita

Trofozoíto Cisto tetranucleado

AMEBÍASE

ANTROPONOSE

O ser humano é o único hospedeiro.

IV) Ciclo Biológico

Água / Alimentos 
contaminados

Cistos

Trofozoítos

Fezes

resistentes ao 
suco gástrico

Intestino delgado (desencistamento)

Intestino grosso (colonização – divisão binária e encistamento)

Cistos

Ingestão dos cistos 
tetranucleados

Eliminação 
dos cistos

AMEBÍASE
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V) Sintomas

▪ No intestino, o protozoário pode se alimentar de células epiteliais intestinais provocando

ulcerações.

▪ Caso a infecção prossiga, os protozoários podem invadir outros órgãos, como pulmões,

fígado e cérebro.

Principais sintomas:

▪ Diarreia mucossanguinolenta

▪ Cólicas intestinais intensas

VI) Profilaxia

▪ Saneamento básico

▪ Higiene pessoal e dos alimentos

AMEBÍASE

Trofozoíto

I) Agente Etiológico: Toxoplasma gondii

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

Hospedeiro intermediário: ser humano.

Hospedeiro definitivo: gato doméstico e outros felinos.

II) Transmissão

▪ Ingestão de cistos presentes em água ou alimentos contaminados

▪ Congênita

III) Sintomas

▪ Normalmente assintomática em pessoas imunocompetentes

▪ Congênita: o feto pode apresentar alterações neurológicas (retardo), problemas

oculares como cegueira e problemas cardíacos

TOXOPLASMOSE
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IV) Ciclo Biológico

TOXOPLASMOSE

V) Profilaxia

▪ Higiene pessoal

▪ Saneamento básico

▪ Cuidados especiais com caixas de areia (crianças)

▪ Evitar a ingestão de carnes cruas ou mal passadas

▪ Acompanhamento pré-natal das gestantes

TOXOPLASMOSE

A toxoplasmose congênita é a 

forma mais grave da doença.
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