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• Características Gerais:

– Exemplos: Plasmodium, Trypanosoma, 
Giardia, Entamoeba, Paramecium, ...

– “protos” = primitivo + “zoario = zoo” 
=animal

– Reino Protista

– Assemelham-se aos animais quanto à 
organização interna de suas células e ao 
tipo de nutrição 

– Unicelulares 



– Heterótrofos

– Maioria aquática (marinhos ou 
dulcícolas); terrestre úmido ou 
parasitas ou mutualistas



• Regulação Osmótica dos Protozoários

http://www.cientic.com/tema_protista_img1.html



http://nossomeioporinteiro.wordpress.com/2011/12/01/protoz
oarios/





http://www.sobiologia.com.br/conteudos/FisiologiaAnimal/digestao.php



http://dc416.4shared.com/doc/AhB7G5_M/preview.html



• Nutrição dos Protozoários
– Fagocitose

– Sulco Oral

– Citóstoma

– Citofaringe

– Vacúolo Alimentar + Lisossomo

– Vacúolo Digestivo

– Vacúolo Residual

– Citopígeo ou Citoprocto

– Clasmocitose ou Defecação Celular



• Classificação:

–Presença e/ou tipo de estrutura de 
locomoção

1. Sarcodíneos  ou Rhizopoda ou 
Amebóides 

•Amoeba sp. e Entamoeba sp.

•Pseudópodes ou movimentos 
amebóides (expansões 
citoplasmáticas), que tbm são 
usados para a Fagocitose



•Comensais (boca e intestino do 
Homem)

•Presença de Vacúolos Pulsáteis nos 
Dulcícolas

•Amebas podem apresentar 
carapaça secretada pela célula ou 
formada por grãos de areia 
aglutinados ao redor da célula

•Disenteria Amebiana



https://microbewiki.kenyon.edu/index.php/Amoeba_proteus



•1.1. Heliozoários  (Filo Actinopoda: 
actinos = raio, podo = pé)

- Actinosphaerium eichorni
(multinucleado) - Pseudópodes 
longos, eretos e finos (captura 
de alimento)

- Maioria Dulcícola (vivendo no 
fundo ou em raízes de plantas)



- Algumas espécies apresentam 
exoesqueleto de sílica, mas a maioria 
não possui.

http://www.snv.jussieu.fr/bmedia/gallerie-protozoaires/pages/Actinosphaerium%20Eichorni-06.htm



•1.2. Radiolários (Filo Actinopoda)

- Acanthometra sp.

- Possuem endoesqueleto de 
sílica ou sulfato de estrôncio

- Comuns no plâncton marinho



http://wonderfulseaworld.blogspot.com.br/2012/03/microorganismos-marinhos-e-
algas.html



http://www.infoescola.com/reino-protista/protozoarios-actinopodes/



•1.3. Foraminíferos (Filo 
Granuloreticulosa: granulum=grão 
pequeno, reticulum=rede)

-Rheophax sp., Globigerina sp., 
Lagena sp., ...

-Maioria vive no sedimento 
Marinho ou no plâncton



- Exoesqueleto de Carbonato de 
Cálcio, ou de Sílica, ou de 
Espículas de Esponjas ou de 
Areia aglutinada



Globigerina

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Foram-globigerina_hg.jpg



http://pinkava.asu.edu/starcentral/microscope/portal.php?pagetitle=assetfactsheet&imageid=9432



A ilustração procura representar experimentos 
realizados em amebas e que demonstram a 
importância do núcleo no controle das 
atividades celulares. 





Analise as afirmativas:

I. Uma ameba, com núcleo transplantado, é 
incapaz de se dividir.

II. O transplante do núcleo para o fragmento de 
uma ameba anucleada regenera as funções vitais 
da ameba..

III. A porção nucleada da ameba cresce e vive 
normalmente..

IV. A porção nucleada da ameba é capaz de se 
dividir normalmente..

V. A porção anucleada de uma ameba seccionada 
degenera..



Estão corretas:

a) I, II, III, IV e V. d) Apenas II, III, IV e V.

b) Apenas I, II, III e IV. e) Apenas II, III e IV.

c) Apenas I, II, III e V.



2. Flagelados ou Mastigophora

–Tripanossoma sp., Giardia sp., 
Trichonympha sp., Trichomonas sp., 
Leishmania sp., ...

–Maioria de vida livre

–Parasitas ou Mutualistas

–Mas em todos os flagelados... A 
reprodução é assexuada por 
bipartição!!



Trichomonas vaginalis

http://www.studyblue.com/notes/note/n/protozoas-slides/deck/3877018



Trichonympha

https://sites.google.com/site/rhowey/protozoa



Leishmania donovani

http://alfaveterinaria.es/leishmaniosis-canina/



(UFU/2011) A Giardia lamblia é um parasita do 
intestino humano e pode causar um tipo de 
disenteria. Esse parasita é transmitido pela 
ingestão de alimentos mal lavados e de água 
contaminada por cistos. Assinale a alternativa 
que identifica corretamente o tipo de 
organismo e o reino ao qual pertence.

A) Bactéria – Monera

B) Bactéria – Protista

C) Protozoário – Monera

D) Protozoário – Protista



3. Ciliados 

–Paramecium sp., Vorticella sp., Didinium sp.

–Dulcícolas, marinhos, água salobra e solo 
úmido

–Balantidium coli é a “única” espécie parasita 
do Ser Humano

–Maioria de vida livre, ou Parasitas ou 
Comensais

–Grupo mais diversificado de protozoários... 
Ca. de 7.000 spp. 



http://www.moniqueslivefishfoods.co.uk/buy-3-cheapest-free/paramecia.html





Vorticella



Didinium





(PUC-PR) O ciliado Paramecium caudatum
é constituído por uma só célula alongada
e achatada, medindo entre 150 e 300
micrômetros de comprimento e seu
aspecto lembra o formato de uma sola de
sapato. É recoberto por cílios.



Analise as afirmações relacionadas ao Paramécio e aos
Protozoários em geral.

I. Os cílios presentes no Paramécio, com a função de
locomoção, têm origem nos centríolos..

II. Os Protozoários, como o Paramécio, apresentam duas
membranas, a plasmática e a parede celular.

III. A regulação osmótica no Paramécio é feita por dois
vacúolos contráteis, localizados em cada uma de suas
extremidades. Esses vacúolos são encontrados em
protozoários de água doce..

IV. A maioria dos ciliados têm vida livre, como o
Paramécio..

V. Diversas espécies de Protozoários são parasitas,
causando doenças em animais e no homem..



Estão corretas as afirmações:

a) I, II, III e IV. d) I, II, IV e V.

b) I, II, III e V. e) I, III, IV e V..

c) II, III, IV e V.



4. Esporozoários ou Apicomplexos

–Plasmodium sp., Toxoplasma gondii... 

–Complexo Apical

–Todos são endoparasitas (interior do 
corpo ou das células  de animais)

–Não apresentam estrutura de 
locomoção 

–Seus ciclos de vida possuem fases 
assexuadas e sexuadas







Toxoplasma gondii



• Reprodução dos Protozoários

– 1. Assexuada 

• 1.1 – Maioria por Bipartição 







1.2 – Esquizogonia ou Divisão Múltipla

http://slideplayer.com.br/slide/353079/



–2. Sexuada

• Esporogonia → característica dos 
Esporozoários



•Conjugação





• Forma de Resistência

– Cistos = em condições ambientais 
desfavoráveis, o citoplasma desidrata, 
é secretada uma membrana 
resistente (membrana cística) que o 
isola do meio externo (encistamento)





(VUNESP) Certas células de alguns tecidos
humanos apresentam estruturas de
locomoção também presentes em alguns
protozoários. Assinale a alternativa que
associa corretamente a estrutura de
locomoção do protozoário, no qual a estrutura
se faz presente, às células do corpo humano,
onde essa estrutura ocorre.





(F.I. Anápolis-GO) São doenças causadas 
por protozoários:

a) ascaridíase, enterobiose e triquinose

b) ancilostomose, leishmaniose e 
tricomoníase

c) teníase, filariose e esquistossomose

d) toxoplasmose, botulismo e amebíase

e) doença de Chagas, malária e giardíase



(UEM PR/2012) - A célula de um protozoário é 
bastante especializada, podendo até ser 
comparada à complexidade de um animal. Cada 
organela da célula de um protozoário tem uma 
função vital específica. Com relação aos 
protozoários é correto afirmar que
01. nas espécies marinhas os vacúolos contráteis 
são importantes na eliminação da água.
02. a conjugação é a reprodução sexuada que 
ocorre na maioria dos esporozoários.
04. o complexo apical é a organela de locomoção 
apresentada pelo causador da leishmaniose. 



08. tricocistos são estruturas de defesa 
apresentadas pelo Paramecium..
16. foraminíferos, radiolários, sarcodinos e 
heliozoários são protozoários que emitem 
expansões citoplasmáticas para captura de 
alimento..



(UFRGS) Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as 
afirmações abaixo, referentes aos Protozoários.
(  )Os Radiolários e os Foraminíferos apresentam 
espécies que fazem parte do plâncton.
(  )As Amebas são dotadas de cílios e de, no 
mínimo, dois núcleos.
(  )Os flagelados causam, em humanos, doenças 
como a leishmaniose e a toxoplasmose.
(  )os Esporozoários são organismos exclusivamente 
parasitas, desprovidos de um vacúolo contrátil.

A sequência correta de preenchimento dos 
parênteses, de cima para baixo, é



a)  V – V – F – V.

b) V – F – V – F.

c) F – V – V – F.

d) F – F – V – V.

e) V – F – F – V..



• Protozooses
1. Malária ou Maleita ou Febre Intermitente 
ou Febre Palustre ou Impaludismo

- Agentes Etiológicos:

- Plasmodium vivax (febre terçã 
benigna 48/48 h)

- P. falciparum (febre terçã maligna 
36/48 h)

- P. malariae (febre quartã benigna 
72/72 h)



- Vetores:

- Anopheles darling

- A. aquasalis

- A. bellator

- A. cruzii

- Ciclo Reprodutivo ou Biológico

- Heteroxênico ou Digenético









Mosquito Prego 
(Anopheles sp.) (H.D.)

Ser Humano (H.I.)

Picada

Esporozoítos

Sangue

Fígado

MerozoítosSangueHemácias
Trofozoítos

Merozoítos
Hemólise

Merozoítos

Gametócitos

Repasto

Estômago
Fecundação

Zigoto (2n)

Oocisto
R!

Esporozoítos nas
Glândulas Salivares

→
→

→
→→

→
→ →

→

________________________ 



• Sintomas:

– Febre em acessos periódicos

– Calafrios

– Tremores

– Mal estar

– Anemia



• Profilaxia:

– Tratar o doente

– Combate ao vetor (mosquiteiros, 
inseticidas, telas nas portas e 
janelas, repelentes...)

– Evitar áreas de risco



A malária ou impaludismo é uma doença
infecciosa, causada por esporozoários do gênero
Plasmodium. Essa doença acomete milhares de
pessoas em todo o mundo, gerando altas taxas
de morbidade e mortalidade.

O esquema abaixo representa o ciclo biológico
do parasito em questão.





esquizontestrofozoítoOocisto
homem

no ciclo
 vetorinseto
no cicloPhlebotomod)

sbradizoítoosesporozoítTrofozoíto
homem

no ciclo
 vetorinseto
no cicloCulezc)

staquizoítomerozoítosGametócito
homem

no ciclo
 vetorinseto
no cicloTriatomab)

merozoítososesporozoítZigoto
homem

no ciclo
 vetorinseto
no cicloAnopheles)a

VIVIVIIIIII

Marque a alternativa que preenche 
corretamente o ciclo esquematizado.



A malária representa um dos principais
problemas de saúde pública no mundo. Embora
a dimensão geográfica da transmissão esteja
encolhendo no Brasil, o país ainda registra 42%
dos casos da doença nas Américas. A Fundação
Oswaldo Cruz, do Rio de Janeiro, recentemente
desenvolveu um preparado com alta eficácia
antimalárica, agora em fase de ensaios clínicos.

(Fontes: “Desafios para eliminação da malária”, 
Agência Fapesp, 2017; MAÍRA Menezes, “Malária: ensaio clínico 

aponta alta eficácia e ausência de resistência a medicamento”, Portal Fiocruz, 2016.) 



Levando em conta seus conhecimentos sobre o ciclo
de vida do Plasmodium, assinale a alternativa que
indica um possível mecanismo de ação do preparado
antimalárico.

a) Alterar a morfologia das hemácias dos mosquitos,
diminuindo a taxa de infecção pelo parasita.

b) Impedir a entrada de parasitas nos linfócitos,
reduzindo a carga de gametócitos circulantes.

c) Promover a multiplicação de esporozoítos no
fígado, reduzindo o número de gametócitos.

d) Inibir a multiplicação de merozoítos nos
eritrócitos, diminuindo a carga de parasitas
circulantes..



O desenho esquemático abaixo representa, de
forma resumida, o ciclo evolutivo do Plamodium
sp.



O número 1 refere-se à forma evolutiva
infectante para humanos. O número 2 refere-se
à forma infectante para a fêmea do Anopheles
sp. Assinale a alternativa que apresenta
corretamente os nomes das formas evolutivas
representadas pelos números 1 e 2:

a) 1- esporozoítos; 2- gametócitos..

b) 1- trofozoítos; 2- esporozoítos.

c) 1- gametócitos; 2- esquizontes.

d) 1- esquizontes; 2- trofozoítos.

e) 1- trofozoítos; 2- gametócitos.



2. Doença de Chagas ou 
Triponossomíase Americana

- Agente Etiológico:

- Trypanosoma cruzi

- Vetores:

- Triatoma infestans

- Triatoma sordida

- Panstrongilus megistus

- Rhodnius prolixux









- Ciclo Reprodutivo ou Biológico

- Heteroxênico ou Digenético





Reservatórios Naturais 
ou Ser Humano doente

“Barbeiro” 
se alimenta e 
se contamina

Epimastigota
no intestino

do “Barbeiro”

Tripomastigota
nas fezes do
“Barbeiro”Coça o ferimento

Tripomastigota
no sangue

Amastigota nas células do 
Coração, Intestino, 

Esôfago, Fígado, Baço, S.N.

Divisão Binária

Tripomastigota
no sangue

→

→

→
→

→



•Outras formas de contágio

–Placenta

– Amamentação

– Alimentos contaminados com 
fezes do “Barbeiro” contaminado

– Transfusões

– Transplantes



• Sintomas:

– Febre

– Cansaço

– Inchaço dos Linfonodos

– Hetapoesplenomegalia

– Insuficiência Cardíaca

– Megacólon

– Megaesôfago



• Profilaxia:

– Não tem cura

– Tratar / Acompanhar o Doente

– Combate ao Vetor (casas de
alvenaria, mosquiteiros, 
inseticidas, telas nas portas e 
janelas, repelentes...)



O número de casos de doenças de Chagas, no
Brasil, aumentou significativamente nos últimos
anos, especialmente em estados da região Norte
do país. Pesquisadores acreditam que o
aumento no consumo de açaí fresco, nessa
região, seja um dos responsáveis por esse
crescimento. O armazenamento precário das
frutas após a colheita, associado à falta de
higiene das mesmas, tem favorecido a
contaminação dos consumidores locais.



O armazenamento e higiene inadequados do açaí favorecem
o aumento do número de doentes, possivelmente, porque:

a) Os vetores são atraídos pelas frutas armazenadas em
condições precárias, defecam sobre elas e, com isso, o
protozoário fica aderido à superfície do alimento..

b) O extrativista pode transferir ovos de platelmintos
presentes em suas mãos para as frutas, durante a coleta,
que se transformam em larvas contaminantes durante o
armazenamento.

c) O armazenamento inadequado cria condições para o
crescimento de fungos patogênicos, que seriam facilmente
removidos na higienização das frutas.

d) Ratos contaminados por bactérias espiroquetas
patogênicas têm fácil acesso às frutas armazenadas, e
transferem tais bactérias às frutas ao urinarem sobre elas.



3. Amebíase ou Disenteria Amebiana

- Agente Etiológico:

- Entamoeba histolytica

- Ciclo Biológico

- Monoxênico

- Oral – Fecal 







Ser Humano Doente

Fezes com Cistos

Ingestão de água 
ou alimentos 

contaminados 
com Cistos

Intestino Grosso

Cisto se rompe

Amebas jovens
invadem as Glândulas
da parede intestinal

Glândulas inflamam
e se rompem

Cistos no Intestino
→

→
→

→



• Sintomas:
– 1 a cada 10 (muitos Assintomáticos)

– Cólicas

– Diarreia Sanguinolenta

– Anemia

– Pode atingir a corrente sanguínea 
indo ao Fígado, Pulmões, S.N., onde 
causam lesões que podem levar à 
morte (Formas Extra Intestinais) 

– Desidratação 



• Profilaxia: 

– Tratar o Doente

– Saneamento Básico

– Higiene Pessoal e Alimentar 

– Cuidados com a água 





A amebíase é uma doença causada por um protozoário 
conhecido como Entamoeba histolytica. A respeito 
dessa patologia, marque a alternativa incorreta.

a) A amebíase causa dores de estômago e diarreias.

b) A transmissão ocorre pela ingestão de água ou 
alimentos contaminados com cistos desse protozoário.

c) Para prevenir-se da doença, é importante beber 
água tratada ou fervida e sempre ter uma boa higiene 
pessoal.

d) Em casos graves, a amebíase pode causar anemia 
no paciente.

e) A Entamoeba histolytica é um protozoário 
flagelado..



3. Giardíase 
- Agente Etiológico:

- Giardia lamblia

- Ciclo Biológico:

- Monoxênico

- Oral – Fecal 

- “Idem” ao da Amebíase 

- as Giardia ocupam o Intestino 
Delgado 







• Sintomas:

– Pode ser Assintomático

– Diarreia com restos de alimentos

– Emagrecimento

– Perda de apetite

– Irritabilidade

– Esteatorreia

– Desidratação 



• Profilaxia:

– Idem Amebíase 



A Giardia lamblia é um parasita do intestino
humano e pode causar um tipo de disenteria.
Esse parasita é transmitido pela ingestão de
alimentos mal lavados e de água contaminada
por cistos. Assinale a alternativa que identifica
corretamente o tipo de organismo e o reino ao
qual pertence.

a) Bactéria – Monera.

b) Bactéria – Protista.

c) Protozoário – Monera.

d) Protozoário – Protista..



5. Tricomoníase ou Tricomonose

- Agente Etiológico: 

- Trichomonas vaginalis

- Ciclo Biológico: 

- Monoxênico

- “Contato Direto” 







- Contágio: 

- Relações Sexuais

- Roupas Íntimas

- Roupas de Cama

- Toalhas

- Sauna

- Piscina



- Sintomas:

- Prurido

- Corrimento

- Dor ao urinar e durante o 
ato sexual

- Maioria dos indivíduos do
gênero masculino são 
assintomáticos

- Infertilidade



- Profilaxia: 

- Tratar o Doente

- Abstinência 

- Condon (“nunca duas ao 
mesmo tempo”) 

- Evitar Promiscuidade



6. Toxoplasmose

- Agente Etiológico:

- Toxoplasma gondii

- Ciclo Biológico:

- Heteroxênico (Felinos)

- Ingestão de água e alimentos 
contaminados com Oocistos 
presentes nas fezes de Felinos



- Outras formas de contágio:

- Contato com “caixas de 
areia”

- Contato com latas de lixo

- Mãos sujas

- Ingestão de leite cru ou 
carnes cru ou mal passada de 
porcos e carneiros 
contaminados

- Congênita 



- Sintomas (Quadro Clínico): 

- Ganglionar ou Febril Aguda

- Comprometimento dos 
Gânglios Linfáticos = Febre

- Geralmente crônica e 
benigna

- Complicações: 

- Oculares; Cutâneas; 
Cerebroespinhal ou 
Meningoencefálica



- Profilaxia:

- Evitar contato com Felinos

- “Controlar es Gatinhes”

- Não comer carne cru ou mal 
passada

- Não beber leite cru

- Higiene Pessoal e do Lar



7. Leishmaniose Tegumentar 
Americana (“Úlcera de Bauru”)

- Agente Etiológico:

- Leishmania brasiliensis

- Vetor:

- Lutzomyia sp. (Mosquito 
Palha ou Birigui; 
Flebotomíneo)



- Ciclo Biológico:

- Heteroxênico

- Saliva do Inseto (Fêmea)

- Macrófagos da Pele

- Reservatórios Naturais:

- Roedores, Tatu, Gambá,
Canídeos, Ser Humano 
Doente...



- Sintomas: 

- Lesões na Pele de difícil 
cicatrização  Lesões 
Mutilantes

- Profilaxia:

- Tratar o Doente

- Combate ao Vetor



A “ferida brava” ou “úlcera de Bauru” é uma
zoonose de manifestações clínicas variadas, em
expansão no Brasil, sendo o estado de Mato
Grosso do Sul importante área endêmica.
Avaliar a clínica, a epidemiologia e
laboratorialmente pacientes é de extrema
importância para o controle dessa doença.

Uma das características dessa doença é o
aparecimento de feridas na pele e nas mucosas,
cuja cicatrização é bastante difícil, podendo
progredir para lesões mutilantes.



Essa doença é transmitida pela picada

a) do macho do mosquito birigui e conhecida
como leishmaniose visceral americana.

b) do macho do mosquito prego e conhecida
como febre quartã benigna.

c) da fêmea do flebótomo e conhecida como
leishmaniose tegumentar americana..

d) da fêmea do mosquito Anopheles e conhecida
como febre terçã benigna.

e) da fêmea do mosquito barbeiro e conhecida
como doença de Chagas.



8. Leishmaniose Visceral ou Calazar

- Agente Etiológico:

- Leishmania donovani

- Leishmania chagasi

- Vetor: 

- Lutzomyia sp. (Fêmea)



- Ciclo Biológico:
- Idem Tegumentar
- Macrófagos dos Órgãos 
Internos (Fígado, Baço, 
Linfonodos, Medula Óssea)

- Sintomas:
- Febre, Tosse, Sudorese, 
Diarreia, Prostração, Edema, 
Emagrecimento, 
Hepatoesplenomegalia...



- Profilaxia:

- Idem tegumentar 

- “Controle dos animais
infectados”



A leishmaniose visceral humana é uma doença que
afeta o baço e o fígado, provocando problemas
imunológicos e quadros hemorrágicos. Em casos mais
graves, pode causar a morte. Uma pessoa pode
adquirir essa doença quando

a) é picada por fêmeas do mosquito Lutzomyia sp..

b) entra em contato com fezes contaminadas de
percevejos.

c) nada em águas contaminadas com cercárias.

d) anda descalça em solos úmidos com larvas de
vermes.

e) ingere verduras contaminadas com ovos de
parasitas.



Autoridades de saúde da região das Américas
concordaram na segunda-feira, 24/09/2018, a
implementar uma série de ações nos próximos
cinco anos para controlar de forma mais efetiva
os vetores que transmitem doenças como
malária, leishmaniose, dengue, zika e Chagas. O
objetivo do plano é prevenir a ocorrência e
reduzir a propagação desse tipo de
enfermidades transmissíveis.

Disponível em: http://www.osaopaulo.org.br/
noticias/paises-das-americas-fecham-acordo-

para-prevenirdoencas-transmitidas-por-vetores
Adaptado. Acesso em 02 Out 2018.



Os principais vetores das doenças citadas no texto acima
são respectivamente:

a) Mosquitos do gênero Anopheles, Flebotomíneo,
Aedes aegypti, Mosquitos do gênero Aedes e
Triatomíneos..

b) Plasmodium, Leishmania, arbovírus do gênero
Flavivírus, Zika vírus, Trypanosoma cruzi.

c) Mosquitos do gênero Culex, Caracóis, Aedes aegypti,
Mosquitos do gênero Aedes e Trypanosoma cruzi.

d) Mosquitos do gênero Anopheles, Leishmania,
arbovírus do gênero Flavivírus, Zika vírus, Triatomíneos.

e) Plasmodium, Flebotomíneo, arbovírus do gênero
Flavivírus, Zika vírus, Triatomíneos.



–Muitooooo Obrigadoooooooooooooo!!!

- Cuidem-seeeeeeeeeeeee...

- Bjsssssssssss....


