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Taxonomia 

• Reino: Protozoa 

• Filo: Sarcomastigophora 

• Classe: Zoomastigophorea 

• Ordem: Kinetoplastida 

• Família: Trypanosomatidae 

• Gêneros: Trypanosoma 

• Espécie: T .cruzi 



Trypanosoma cruzi 

• Distribuição geográfica: sul dos Estados Unidos ao sul da 
Argentina. 

• Ciclo biológico em hospedeiro  vertebrado e invertebrado. 

• Hospedeiro vertebrado: 

– Homem e mamíferos de várias ordens (silvestres e 
domiciliares): marsupiais (gambás e cuícas), edentados 
(tatus, tamanduás e preguiça), roedores, cães, gatos entre 
outros 

• Hospedeiro invertebrado - Vetores: 

– Insetos hematófagos (machos e fêmeas) da subfamília 
Triatominae. 



Triatoma infestans 



 
Triatoma infestans 

 



Panstrongylus megistus 



 
 

Panstrongylus megistus 



Rhodnius prolixus 



Rhodnius prolixus 



Trypanosoma cruzi 

• Formas evolutivas 

• H. invertebrado 

– Epimastigota 

– Tripomastigota  metacíclica 

• H. vertebrado 

– Amastigota – intracelulares (células musculares, 
células de Schwann, fibroblastos, etc) 

– Tripomastigota  sanguínea 



Trypanosoma cruzi 

• Ciclo evolutivo: 
– O triatomíneo pica o homem e durante o repasto 

sanguíneo, defeca e urina na pele. 

– Enquanto se alimenta, libera no local substâncias 
anestésicas que o permitem promover um repasto 
demorado. 

– Prurido local e entrada das formas tripomastigotas 
metacíclicas. 

– Fagocitose pelos macrófagos teciduais. 

– Transformação das formas tripomastigotas em 
amastigotas intracelulares. 

 



Trypanosoma cruzi 

– Divisão das formas amastigotas,  diferenciação em 
tripomastigotas , rompimento do macrófago e 
liberação de novas formas no interstício. 

 

– As formas tripomastigotas caem na corrente 
sanguínea, atingindo outras células. 

 

– Os triatomíneos  se infectam ao ingerir formas 
tripomastigotas  sanguíneas do hospedeiro 
vertebrado. 



Trypanosoma cruzi 

– Estômago do vetor:  tripomastigotas se 
diferenciam em epimastigotas. 

– Intestino do vetor: divisão de epimastigotas  por 
fissão binária simples. 

– Porção final do tubo digestivo: epimastigotas  se 
diferenciam em tripomastigota  metacíclica, forma 
infectante para o homem, e então são liberados  
nas fezes e urina do vetor. 



Tripomastigota 

 
 
 
 
 
 
 

     
   Cinetoplasto posterior  ao núcleo 
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Epimastigota 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Cinetoplasto anterior ao núcleo 



Amastigota 

 

 

 

 

 

 

 

  Amastigotas                        Amastigotas e                 
     tripomastigotas 



Monócito parasitado com as formas amastigotas 



Doença de Chagas    

• Trypanosoma cruzi (Chagas, 1909):  

 



Diagnóstico laboratorial 
Fase aguda 

• Alta parasitemia 

• Pesquisa do parasito 

– Exame de sangue a fresco 

– Exame de sangue em gota espessa 

– Esfregaço sanguíneo corado pelo Giemsa 

– Microhematócrito 

– Métodos  de concentração 

– Inoculação em aninais 



Exame direto a fresco 

• Parasitas  abundantes nos primeiros dias  e semanas 
de incubação 

• Colocar uma gota de sangue entre lâmina e lamínula 
e examinar imediatamente após a coleta para evitar a 
coagulação. 

• Para retardar a coagulação, adicionar uma gota de 
solução salina. 

• Analisar em microscópio óptico a presença das 
formas tripomastigotas  



Exame de sangue em gota espessa 

• Analisa uma maior quantidade de material 
biológico. 

• Verifica a presença de formas tripomastigotas 
sanguíneas. 
– Colocar  3 gotas de sangue na lâmina  
– Com o canto de outra, espalhar o material em uma 

área de  aproximadamente 1 cm da  lâmina 
– Deixar secar ao ar durante 6 horas. Não ultrapassar 36 

horas. 
– Corar pelo Giemsa. Deixar em repouso por 30 min. 
– Lavar e examinar 





Esfregaço sanguíneo 

• Colocar uma gota de sangue na extremidade direita 
da lâmina 

• Pegar outra lâmina, segurar por cima com a mão 
direita  e , com uma inclinação de 45°, encostar  
adiante da gota. 

• Deixar  mesma se espalhar pela superfície de contato 
das duas lâminas. 

• Puxar a gota espalhada até o final de lâmina 

• Secar e corar pelo Giemsa ou Leishman 





Esfregaço sanguíneo 



Microhematócrito 
Creme leucocitário 



Microhematócrito 

• Colher sangue em tubo capilar 

• Centrifugar em microcentrífuga  por 5 minutos à 10.000 
rpm 

• Avaliar  o microhematocrito em microscopia óptica. 

• Verificar a presença das formas tripomastigotas 
presentes no  creme leucocitário  

• Se positivo, realizar esfregaço do creme leucocitário. 

• Fixar com álcool metílico e corar  com Gienza. Analisar 
em microscópio óptico 



Método de concentração 

• Método de Strout 

– Realizar  a coleta de sangue em tubo sem 
anticoagulante 

– Aguardar a retração do coágulo . Os parasitas 
concentrar-se-ão no soro a medida que ocorrer a 
retração do coágulo. 

– O soro é centrifugado para análise do sedimento 

 



Inoculação em animais 

• Inoculação de sangue ou creme leucocitário em 
camundongos jovens 

• Inoculação intra-peritoneal, intra-conjuntival e a via 
oral 

• Avaliação das formas de T.cruzi 

• Técnica utilizada em pesquisa 

 



Diagnóstico laboratorial 
Fase crônica 

• Xenodiagnóstico 
• Hemocultura 
• Reação de hemaglutinação indireta 
• RIFI 
• ELISA 
• PCR 
• PaGIA 
• LMCo 
• Pesquisa de anticorpos antitripomastigotas  vivos 



Hemocultura 

• Meio LIT – Liver Infusion Triptose 

• Meio NNN – McNeal, Novy e Nicolle 

• Utilização de 30ml de sangue heparinizado 

• Centrifugação por 30 minutos em 3.000 rpm 

• Despreza-se o plasma e o sedimento celular é lavado 
com meio LIT  ( Liver Infusion Triptose) para 
eliminação de possíveis anticorpos 



Hemocultura 

• Sedimento distribuído em 6 tubos com 5 ml de LIT 

• Os tubos são mantidos a 28°C , homogeneizados 3x 
semana e avaliados quinzenalmente  até 90 dias. 

• Centrifugação e avaliação do sedimento  de hemácias  

• Leitura realizada pela observação microscópica de gotas 
do meio. 

•  Aumento da positividade para sangue processado 
imediatamente após a coleta, cultivado em prazo de 
tempo maior (120 dias) e repetição da técnica por 3 
vezes. 

 



Wuchereria bancrofti 



Taxonomia 

• Reino: Animalia 

• Filo: Nematoda 

• Classe: Secernentea 

• Ordem: Filariidea 

• Superfamília:  Filarioidea 

• Família:Onchocercidae 

• Gêneros:Wuchereria 

• Espécie: W.bancrofti 

 



Formas evolutivas 

• Heteroxênico 

• Hospedeiro vertebrado: homem 

• Hospedeiro intermediário: Culex quinquefasciatus 

• Formas evolutivas:  
– HV: verme adulto (fêmea e macho)  localizados nos 

vasos e gânglios linfáticos  da região abdominal, pélvica 
(perna e escroto), mamas e braço 

–  microfilárias: eliminadas pelas fêmeas grávidas . Saem 
dos ductos linfáticos e atingem  circulação sanguínea. 

– HI: larva L1, L2 e L3 (infectante) 



 

 

 

 

 

 

 

 Culex quinquefasciatus 



Morfologia 

• Macho: 3,5 a 4 cm x 0,1mm com extremidade posterior  
enrrolada ventralmente 

• Fêmea: 7 a 10cm x 0,3 mm com vagina exteriorizada em 
uma vulva localizada próxima à extremidade anterior. 

• Microfilária:  Presença de bainha e estilete bucal na parte 
anterior que as diferencia de outros filarídeos sanguíneos. 
Possuem 250 a 300 µm e uma grande qtde de núcleos. 

• Larva: L3 possui aproximadamente 1,5 a 2,0 mm de 
comprimento 



Microfilária 



Ciclo evolutivo 

• Fêmea do inseto realiza o hematofagismo noturno e 
ingere as microfilárias 

• Estômago do vetor: microfilárias perdem a bainha, 
atravessam a parede do estômago  e migram para os 
músculos torácicos – L1 

• Após 20 dias a larva está na forma infectante L3 
medindo aproximadamente 2mm. 

• Migração da larva para a probóscida concentrando-se 
no lábio do moquito 

 



Microfilária 
Presença de bainha 
Cauda pontuda com núcleos grandes, largos e bem separados 
Núcleos caudais em fila única 



Ciclo evolutivo 

• Repasto sanguíneo do inseto infectado: 

– As larvas L3 migram do lábio do vetor para a pele 
do HV 

– Migram para os vasos linfáticos e tornam-se 
vermes adultos 

– Após 8 meses, as fêmeas grávidas produzem as 
primeiras microfilárias 





Periodicidade 

 

• Periodicidade noturna das microfilárias 

– Durante o dia: localizam-se nos capilares 
profundos 

– Durante a noite: vasos sanguíneos periféricos 

– Pico da microfilaremia: meia-noite coincidindo com 
o horário de hematofagismo do inseto transmissor 



Patologia 

• Período assintomático 
• Fase aguda:  
• Processos inflamatórios produzidos por larvas L4 e adultos jovens 

que colonizam as vias linfáticas 
– Linfadenites: linfonodos inguinais, epitrocleanos e axilares com 

desenvolvimento de granulomas com calcificação após a morte dos 
vermes 

– Linfangite: inflamação e dilatação dos vasos linfáticos. 
– Febre, mal estar 
– Funiculite filariana: linfangite do cordão espermático e varicocele 

• Fase crônica 
– Hidrocele 
– Linfedema 
– Quilúria 
– Elefantíase 



Quilúria 



Patologia 

• Processos obstrutivos 
– Formação de novelos envolvidos por reação 

inflamatória e pela formação de fibrose. 

– Estase e congestão da linfa produzindo linfoedema 
tecidual. 

– Extravasamento produzindo derrame linfático : 
ascite linfática, linfúria, linforréia, linfotórax, 
linfocele, etc. 

– A ruptura de vasos linfáticos para o interior do 
sistema excretor urinário dá origem à quilúria. 

 



Patologia 

• Complicações associadas à filariose: 

– Elefantíase: 

• Caracterizada por processo inflamatório e fibrose 
crônica do órgão atingido. 

• Hipertrofia da derme, do tecido conjuntivo, aumento 
exagerado do volume do órgão com queratinização e 
rugosidade. 

• A pele perde a elasticidade, resseca e se torna sujeita a 
infecções bacterianas. 



Patologia 

• Permanecimento na área endêmica 

• Número de larvas inoculadas 

• Frequência das re-infecções  

• O número de acasalamento dos vermes e suas 
localizações anatômicas 

• A sensibilização do organismo e a intensidade das reações 
inflamatórias do paciente 

• As infecções bacterianas associadas 

 







Diagnóstico 

• Pesquisa de microfilárias no sangue periférico – 
20, 40 ou 60 µL-  de preferência entre as 10 h da 
noite e 4h da manhã 

– Gota espessa: Coloração de Giemsa 

– Métodos de concentração: Filtração em membrana de 
policarbonato milipore ou nucleopore 

– Método de Knott 

• Na fase crônica, as microfilárias raramente são 
detectadas no sangue periférico 



Gota espessa 

• Possibilita a visualização da bainha, fato que difere a 
microfilaria de W. bancrofti de outro filarídeos 
sanguíneos . 

• Apresenta um baixo custo em comparação com 
outras mais avançadas, como a filtração de sangue 
em membrana de policarbonato. 

• Possui baixa sensibilidade não indicada  em situações 
em que os parasitados se mostram com baixa 
microfilaremia ou amicrofilarêmicos 



Concentração 

• Baseia-se na passagem de sangue venoso através de 
uma membrana (Milipore ou Nuclepore) de diâmetro 
de 13 a 25 mm e poros de 5 ou 3 μm.  

• O material retido na membrana sendo fixado, corado 
e observado ao microscópio 

• Essa técnica, assim como a de Knott, permite a 
identificação de indivíduos com baixíssimas 
parasitemias (quantidade de microfilarias não 
detectáveis pela técnica de gota espessa). 



http://www.millipore.com/images/xl/MB3949-41[353-ALL].jpg


Técnica de Knott 

• Retirar 2 ml de sangue total por punção venosa e 
colocar imediatamente em um tubo contendo 10 ml 
de formol a 2%. 

• Fechar o tubo e misture completamente, invertendo-
o e agitando-o. O formol hemolisa as hemácias,  
mata, fixa e distende as microfilárias  

• Centrifugar o sangue a 1500 rpm por 5 minutos. 

• Decantar  o sobrenadante. 



Técnica de Knott 

• Retirar o sedimento com uma pipeta Pasteur e  
espalhar  a  gota espessa sobre uma lâmina. 

• Deixar secar bem e corar com Giemsa. 

• Examinar com objetiva de imersão. 

• Esta técnica possibilita que o exame microscópico 
laboratorial seja realizado vários dias após a coleta de 
material realizada no campo 

 



Exames de imagem 

• Ultranossografia: 

– Possibilidade de visualizar os movimentos de 
vermes adultos vivos de W. bancrofti em vaso 
linfático, especificamente em vasos intraescrotais 
do cordão espermático.  

 

– O movimento ativo e ininterrupto dos vermes 
adultos, durante as 24 horas do dia é denominado 
sinal da “dança das filárias”. 



Diagnóstico sorológico 

• Teste imunocromatográfico desenvolvido pelo ICT 
Diagnostic  - ICT card 

– Teste qualilativo 

– Cartão possui ac de antifilária e o controle é formado 
por ac anti Ig G humano 



Plasmodium spp. 



Taxonomia 

• Reino: Protozoa 

• Filo:Apicomplexa 

• Classe: Sporozoea 

• Ordem: Hemosporidiida 

• Família: Plasmodiidae 

• Gêneros: Plasmodium 

• Espécie: P.falciparum, P.vivax, P.ovale e P.malariae 

 



Plasmodium 

• Ciclo biológico: Hospedeiro vertebrado e 
invertebrado 

• Hospedeiro invertebrado – Vetor 

– Fêmeas  hematófagas do gênero Anopheles 

– Brasil: Anopheles (N)darlingi, A. (N) aquasalis, A. 
(N) albitarsis, A. (K) cruzii e A. (K) bellator. 

– Possuem hábito noturno, penetrando nas casas no 
crespúsculo, saindo ao amanhecer. 



Plasmodium 

• Hospedeiro vertebrado: homem 

 

• Transmissão: 

– Vetor 

– Transfusão de sangue 

– Compartilhamento de seringas 

– Acidente com agulhas 

 



Ciclo evolutivo – Hospedeiro Vertebrado 

• Ciclo pré-eritrocítico 

– Forma inoculada: esporozoítos. 

– A fêmea do anofelino infectado  inocula no homem 
as formas infectantes localizadas na saliva 

– Os esporozoítas permancem na circulação por 
aproximadamente uma hora. 

– Invadem os hepatócitos e se diferenciam em  
trofozoítas        (criptozoíto) 

 



Ciclo evolutivo – Hospedeiro Vertebrado 

– Esquizogonia e formação de esquizontes 

– Divisão nuclear e liberação de merozoítos 

– Aproximadamente  10.000 merozoítos por 
hepatócito 

– Rompimento do hepatócito e liberação de 
merozoítos na circulação 

– Duração do ciclo: aprox. 1 a 2  semanas 

 



Ciclo evolutivo 

• P.Vivax e P.ovale:  

– Alguns esporozoítos geneticamente diferentes  
ficam na forma latente nos hepatócitos  
permanecendo muitos meses. São classificados 
como hipnozoíto 

– São responsáveis pelas recaídas tardias e formas 
de malária com período de encubação longo – 6 a 
9 meses. 



FASE HEPÁTICA OU EXOERITROCÍTICA 

Hepatócito 

FÍGADO 

Invasão do  
hepatócito 

Reprodução 
Assexuada 

Esporozoítos 
Lise dos hepatócitos 

Liberação dos protozoários  
na corrente sangüínea 



Ciclo evolutivo – Hospedeiro Vertebrado 

• Ciclo eritrocítico 

– Os merozoítos invadem as hemácias  

– Diferenciação em trofozoítos 

– Esquizogonia: esquizonte 

– Produção de merozoítos e rompimento da hemácia 

– Merozoítos: invasão de novas hemácias . 

– Após algumas gerações os merozoítos não mais se 
dividem e se  diferenciam em gametócitos – micro 
e macrogametócito 



FASE ERITROCÍTICA 

Hepatócito destruído  
pelos protozoários 
 

Penetração dos  
protozoários 

Reprodução 
assexuada 

Protozoários destroem as 
hemácias 

  Diferenciação 
em gametócitos 

Fêmeas de Anopheles 
sugam hemácias com 
gametócitos 

Ciclo no hospedeiro                              
invertebrado 

Ocorre nas hemácias 
ou Eritrócitos 

nas  
hemácias 

Protozoário no interior da hemácia 

Hemácia com  
  gametócito 



T: trofozoíto 
Em: esquizonte com merozoíto 



Fase eritrocítica 

• Ciclo sanguíneo:  
– P.falciparum, P. vivax e P.ovale: 48 horas 

– P.malariae: 72 horas 

– Fonte de nutrição do Plasmodium no ciclo sanguíneo: 
hemoglobina 

– Produção do pigmento malárico: hemozoína 
• Granulações de Schuffner: Plasmodium vivax 

• Granulações de Maurer: P. falciparum 

• Granulações de Ziemann: P. malariae 

– Fagocitose pelas células de Kuppffer e macrófagos do 
baço 



Trofozoítos: P.falciparum 



Trofozoítos: P.falciparum 



Esquizonte – P. falciparum  

Raros no sangue periférico 
Possuem 2 a 24 merozoítos 

Ocupam 2/3 do glóbulo vermelho 



Gametócitos: P.falciparum 



Ciclo evolutivo: P.vivax 
 

 

 

 

 

 

 

    



Esquizonte – P. vivax 

São grandes e amebóides 
Cromatina organizada em duas ou mais massas 

Possuem 2 a 24 merozoítos com pontos de cromatina 



Gametócito – P.vivax 

 

 

 

 

 

 

     

 
Macrogametócitos são redondos ou ovais e ocupam toda célula hospedeira,. O 
citoplasma é geralmente corado de azul mais escuro e contém pigmento marrom 
 
Microgametócitos são geralmente do tamanho de um RBC não infectados , com 
citoplasma corados de azul pálido , rosa ou cinza 



Trofozoítos -  P. malariae 

 

 

 

 

 

 

 

   



Esquizontes – P. malariae 

Aproximadamente 6 a 12 merozoítos com arranjo de rosetas 



 Gametócitos – P. malariae 



Ciclo evolutivo – H.I   

• Ingestão de hemácias contendo gametócitos 
durante o repasto sanguíneo da fêmea do 
anofelino 

• No intestino médio do vetor: gametogênese 
– Macrogametócito – macrogameta feminino 
– Microgametócito: o processo de  exflagelação  dá 

origem a 8 microgametas masculinos. 
– Produção de ovo ou zigoto 
– O ovo  encista na camada epitelial do intestino médio: 

oocisto 
– Esporogonia: liberação de esporozoítos  



Ciclo evolutivo – H.Invertebrado  

 

– Os esporozoítos são transportados pelo hemolinfa até 
as glândulas salivares do vetor até atingirem o ducto 
salivar. 

 

• Inoculação no hospedeiro vertebrado através da picada do 
inseto. 





Hemácia com  
  gametócito 

Fêmeas de Anopheles 
sugam hemácias com 
gametócitos 

CICLO NO INVERTEBRADO 

No tubo digestivo 

Zigoto 

Penetração na  
parede do tubo 

digestivo 

Migração para as 
glândulas salivares 

Desenvolvimento 

Mosquito 
infectado 





Diagnóstico 

• Esfregaço sanguíneo delgado  e espesso corado pelo 
Giemsa 

• Sangue colhido sem anticoagulante  para melhor 
fixação em lâmina 

• Esfregaço sanguíneo espesso é mais eficiente para 
detecção da infecção 

• Esfregaço delgado  é mais eficiente para diferenciação 
morfológica das espécies. 



Determinação da densidade 
parasitária 

• Método semiquantitativo: 

– Exame de 100 campos microscópicos com 
resultado expresso  pelo sistema de cruzes. 

 

 
Parasitos contados Número de campos 

microscópicos 
cruzes 

40 a 60 100 +/2 

1 1 + 

2-20 1 ++ 

21-200 1 +++ 

+ 200 1 ++++ 



Determinação da densidade 
parasitária 

• Método quantitativo derivado de análise 
semiquantitativa 

 

Contagem de 
parasitos por 
campo 

Cruzes Parasitos por mm3 

40 a 60/100 +/2 200-300 

1  + 301-500 

2-20 ++ 501 - 10.000 

21-200 +++ 10.001 – 100.000 

+ 200 ++++ 100.000 ou mais 



Diagnóstico 

• P. falciparum: 

– Parte do ciclo celular aderido ao endotélio capilar. 
Encontro somente de trofozoitos e gametócitos no 
sangue periférico 

 

– Raramente os esquizontes são encontrados no 
sangue periférico 

 





 

Diagnóstico – P.vivax 
 – Encontro de todas as formas de desenvolvimento – 

trofozoíto jovem, maduro, esquizontes e 
gametócitos 

 

– Os trofozoítos maduros têm geralmente um 
aspecto irregular, com extensões amebóides em 
seu citoplasma.  

 

 



Diagnóstico – P.vivax 

– Os gametócitos femininos coram-se mais 
intensamente que os masculinos e apresentam 
núcleo mais compacto, geralmente em localização 
periférica.  

 

– O pigmento malárico geralmente é abundante. 

 





Diagnóstico -  P.malariae 

• Realizado por meio de características 
morfológicas do parasito 

– Verificação  em esfregaço sanguíneo delgado 

– Posição equatorial do parasito 

– Desenvolvimento sem deformação do eritrócito 

 



Diagnóstico 

• QBC 
– Técnica que combina concentração dos parasitos 

pela centrifugação do sangue em em 
microhematócrito e a coloração dos ácidos 
nucléicos do parasito pelo fluorcromo laranja de 
acridina 

– Utilização de tubos especiais e microscopia 
epifluorescente 

– Teste rápido 

– Alta sensibilidade 







Diagnóstico 

• ParaSight-F ( Becton & Dickinson) 

– Teste rápido para captura da proteína rica em histidina 
2 de P.falciparum( PfHRP2) e enzimas conservadas de 4 
espécies de plasmódio. (DHL e aldolase. 

– Utilização de fita de nitrocelulose contendo ac 
monoclonal 

– Lise de uma gota de sangue 

– A reação é revelada com adição de ac policlonal anti-
HRP2 conjugado com lipossomas contendo corante. 

 





Diagnóstico 

• PCR 

– Sensibilidade e especificidade maior do que o 
esfregaço sanguíneo 

 




