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Giardia duodenalis

• Reino: Protozoa

• Filo: Sarcomastighophora

• Subfilo:Mastigophora

• Ordem: Diplomonadida• Ordem: Diplomonadida

• Família: Hexamitidae

• Gêneros: Giardia

• Espécie: G.lamblia (Giardia duodenalis e 

Giardia intestinalis)
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Citoplasma com presença de retículo endoplasmático, aparelho de Golgi,
ribossomos e glicogênio. Ausência de mitocôndria
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Cisto

12 µm x 8 µm



Amebas

• Reino: Protozoa

• Filo: Sarcomastighophora

• Subfilo: Sarcodina• Subfilo: Sarcodina

• Ordem: Amoebida

• Família: Entamoebidae 

• Gêneros:Entamoeba

• Espécie: Entamoeba histolytica, E.coli, E. 

dispar, E.hartmanni





Núcleo cariossomo central          corpos cromatóides

Reserva de glicogênio

Membrana nuclear escura devido ao revestimento de cromatina 



Corpos cromatóides na forma de 
bastonete

– Método de tricômio



Trofozoíto

20 a 60 μm20 a 60 μm

Hemácias                  

núcleo com cariossoma pequeno 
e central



vacúolos





Entamoeba coli

cariossoma  excêntrico



Vacúolo de glicogênio de cisto imaturo

cisto maduro

núcleos



15 a 50 µm

Trofozoítos com 

cariossoma grande

e excêntrico

15 a 50 µm



E. hartmanni

Cisto 



Trofozoítos – método tricômio



Endolimax nana

trofozoíto

• Menor ameba que vive no homem

• Citoplasma claro

• Membrana nuclear fina e sem grãos de cromatina

• Cariossoma grande irregular 



Endolimax nana

• Cisto oval com aproximadamente 8 a 12μm por 5 
a 7μm

• Presença de 4 núcleos pequenos pobres em 
cromatina



Iodamoeba butschilii

• Cistos

• Possui somente um núcleo
• Presença de grande vacúolo de glicogênio



Iodamoeba butschilii

• Trofozoítos

Núcleo com membrana espessa e sem cromatina 
periférica

Cariossoma muito grande e central





Taxonomia

• Reino: Protozoa

• Filo: Sarcomastigophora

• Classe: Zoomastigophorea

• Ordem: Kinetoplastida• Ordem: Kinetoplastida

• Família: Trypanosomatidae

• Gêneros: Trypanosoma

• Espécie: T .cruzi



Triatoma infestans



Triatoma infestans



Panstrongylus megistus



Panstrongylus megistus



Rhodnius  neglectus



Rhodnius prolixus



Tripomastigota

Cinetoplasto posterior  ao núcleo



Tripomastigota

cinetoplasto



Epimastigota

Cinetoplasto anterior ao núcleo



Amastigota

Amastigotas                        Amastigotas e                 
tripomastigotas





Doença de Chagas   

• Trypanosoma cruzi (Chagas, 1909):







Doença de Chagas  Patogenia

• No quadro crônico: 

– Megacolon chagásico: 



Doença de Chagas  Patogenia

• No quadro crônico: 

– Megacolon chagásico: 







Microhematócrito

Creme leucocitário



Leishmaniose
www.profbio.com.br



Taxonomia

• Reino: Protozoa

• Filo: Sarcomastigophora

• Classe: Zoomastigophorea

• Ordem: Kinetoplastida• Ordem: Kinetoplastida

• Família: Trypanosomatidae

• Gênero: Leishmania

• Subgênero: Viannia e Leishmania

• Espécie: Leishmania (Viannia) braziliensis , 

Leishmania (Leishmania) chagasi, entre outras







Morfologia

• Promastigotas

– São extracelulares

– Habitat: intestino do hospedeiro invertebrado

– Possuem cinetoplasto oval na região anterior e – Possuem cinetoplasto oval na região anterior e 

distante do núcleo

– Possuem flagelo livre na região anterior

– Tamanho variável: 16 μm a 40 μm x 1,5 μm a 3,0 
μm





Morfologia

• Paramastigotas

– Ovais ou arredondadas

– Pequeno flagelo livre

– Ficam aderidas pelo flagelo ao trato digestivo do – Ficam aderidas pelo flagelo ao trato digestivo do 

vetor invertebrado.

– 5,0 μm a 10 μm x 4,0 μm a 6,0 μm 



amastigota promastigota paramastigota



Doença de Chagas   

• Trypanosoma cruzi (Chagas, 1909):



Vetores

�Dípteros da família Psychodidae (ou 
Phlebotomidae) e subfamília Phlebotominae.

�Gênero: 
� Lutzomyia - Novo mundo
� Phlebotomus - África, Europa e Ásia� Phlebotomus - África, Europa e Ásia

� Criam-se em matéria orgânica em decomposição
� Somente as fêmeas são hematófagas

� Possuem atividade  crepuscular  e noturna

�No Brasil são conhecidos como mosquito palha, 
cangalhinha,birigui, asa branca...



Vetores

• Medem 2 a 4 mm de comprimento.

• Corpo coberto de pêlos finos.

• Quando em repouso, as asas são mantidas em 
posição semi-ereta.posição semi-ereta.

• Cabeça forma ângulo de 90° com o tórax

• Extremidade posterior das fêmeas é pontuda e 
dos machos , bifurcada.

• São holometábolos com formação de ovo, larva 
(L1 a L4), pupa e forma adulta.



macho   fêmea



Phlebotomus



Fêmea do flebotomíneo ingurgitada



Lutzomyia longipalpis

(mosquito-palha)







LTA – Leishmaniose cutânea

Densidade dos parasitos nas bordas da úlcera é grande nos 
estágios iniciais da infecção.





Sintomas iniciais de coriza crônica, obstrução nasal  e na medida que aparecem as 
lesões ulcerativas, aparece a dor







Taxonomia

• Reino: Protozoa

• Filo: Apicomplexa

• Ordem:Eucoccidiida

• Família:Sarcocystidae• Família:Sarcocystidae

• Gêneros: Toxoplasma

• Espécie: T .gondii



Morfologia

Ap: anel polar
C: conóide complexo 
M: micronemas apical
R: roptrias
GD: grânulos densos
A: apicoplastoA: apicoplasto
Mp: microporo
MP: membrana plasmática
RE: retículo endop. 
CG: complexo de Golgi
N: Núcleo
Mi: mitocôndria



MorfologiaReconhecimento e adesão do parasito
aos receptores celulares

Invasão e internalização 

Remodelação do vacúolo parasitóforo 
para sobrevivência do parasito

Plastídeo responsável pela sobrevivência 
intracelular do parasito.

Síntese de aa e ácidos graxos



Endodiogenia



Taquizoítos
extracelulares



Taquizoítos dentro
do vacúolo parasitóforo
após ciclo de divisão
endodiogênica



Morfologia

� Bradizoíto - Brady = lento

� Cistos de aproximadamente 20 a 200µm
� Encontradas dentro do vacúolo parasitóforo dos 

tecidos muscular esquelético, cardíaco, nervoso e 
retiniano

� Fase crônica� Fase crônica

� Formam cistos ( intracelular )

� Multiplicam-se lentamente dentro do cisto por 
endodiogenia e endopoligenia

� Permanecem viáveis por vários anos 
� CARNE



Corte histológico contendo cisto com bradizoítos



Morfologia

• Oocisto:

– Forma de resistência

– Produzidos nas células intestinais dos felídeos não 
imunes ( HD )imunes ( HD )

– Eliminados na forma imatura junto com as fezes 

– Após esporulação no ambiente , apresentam dois 
esporocistos com 4 esporozoítos cada



Oocisto contendo e dois esporocistos com quatro esporozoítos



FASE HEPÁTICA OU EXOERITROCÍTICA

FÍGADO

Esporozoítos
Lise dos hepatócitos

Hepatócito

Invasão do 
hepatócito

Reprodução 
Assexuada

Lise dos hepatócitos

Liberação dos protozoários 
na corrente sangüínea



Ciclo evolutivo

• P.Vivax e P.ovale:

• Alguns esporozoítos geneticamente diferentes  
ficam na forma latente nos hepatócitosficam 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.



Ciclo evolutivo – Hospedeiro Vertebrado

• Ciclo eritrocítico

– Os merozoítos invadem as hemácias 
• P.falciparum: glicoproteínas

• P.vivax: glicoproteína Duffy

– Diferenciação em trofozoítos– 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 

Protozoários destroem as 
hemácias

Ocorre nas hemácias
ou Eritrócitos

nas 
hemácias

Reprodução 
assexuada

Diferenciação 
em gametócitos

Fêmeas de Anopheles 
sugam hemácias com 
gametócitos

Ciclo no hospedeiro                              
invertebrado

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: 
hemoglobinahemoglobina

– Produção do pigmento malárico: hemozoína

• Granulações de Schuffner: Plasmodium vivax

• Granulações de Maurer: P. falciparum

• Granulações de Ziemann: P. malariae

– Fagocitose pelas células de Kupffer 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



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



Isospora belli

� Filo: Apicomplexa

� Classe: Sporozoea
� Subclasse: Coccidiia

�Ordem: Eucoccidiida
� Subordem: Eimeriina� Subordem: Eimeriina
� Família: Eimeriidae 
�Genero:  Isospora

� Espécie: Isospora belli, Cyclospora 
caeytanensis



Isospora belli

• A célula única divide-se em duas com 
produção do esporoblasto

• No solo: 

– Esporogonia. Os esporoblastos produzem – Esporogonia. Os esporoblastos produzem 
membrana cística produzindo o esporocisto.

– Maturação completa ocorre quando cada 
esporocisto produzir  4 esporozoítos.



Oocisto de Isospora belli



Isospora belli

• Oocistos

– Elípticos com extremidades estreitas

– Medem 30 x 12 μm

– Parede cística dupla– Parede cística dupla

– Encontrados nas fezes na forma imatura com 
presença de massa citoplasmática nucleada e 
cheia de granulações, com regiões polares livres



Oocisto de Isospora belli



Oocisto imaturo



Oocisto imaturo 
(KYNION)



oocyst of  I. belli viewed under ultraviolet (UV) fluorescent
microscopy, showing two sporoblasts.



Criptosporidium spp

• Filo: Apicomplexa

• Classe: Sporozoa

• Subclasse: Coccidiia

• Ordem: Eucoccidiida• Ordem: Eucoccidiida

• Subordem: Eimiriina

• Família: Criptosporidiidae

• Gênero: Cryptosporidium





Oocistos presentes nas células epiteliais - intestinais. ID de ovelha



Meronte “esquizonte” de Cryptosporidium com membrana externa destruída, 
expondo merozoítos.
Intestino delgado de ovelha – micrografia eletrônica de varredura





Cryptosporidium spp. oocysts are rounded and measure 4.2 to 5.4 µm in 
diameter. Sporozoites are sometimes visible inside the oocysts, 
indicating that sporulation has occurred.



Cryptosporidium sp. oocysts stained with 
safranin. BANANINHA-> ESPOROZOITO



Cryptosporidium sp. oocysts labeled with 
immunofluorescent antibodies



Cyclospora cayetanensis

• Oocisto semelhante (MAIOR)ao de 

Cryptosporidium

• Esférico, membrana dupla , apresentando  8-
10 mm de diâmetro (2x maiores do que os 10 mm de diâmetro (2x maiores do que os 
oocistos de Cryptosporidium)

• Utilização de morfometria  com micrômetro 
ocular para identificação das espécies





Oocisto de C. cayetanensis corado com safranina 

Oocisto de C. cayetanensis visível à 
microscopia de  UV 



Espécie

Forma 

encontrada 

nas fezes

Tamanho Estrutura do 

oocisto

Isospora belli Oocisto não 
esporulado

30 x 12 2 esporocistos 
com 4 
esporozoítosesporozoítos

Cryptosporidium

parvum

Oocisto 
esporulado

4 – 5 4 esporozoítos

Cyclospora

cayetanensis

Oocisto não 
esporulado

8 -10 2 esporocistos 
com 2 
esporozoítos
cada



T.vaginalis



Canal periflagelar
Blefaroplasto

Pelta

Núcleo

Flagelo posterior
e membrana 
ondulante

Costa

Hidrogenossomos

Axóstio



Secreção vaginal cultura


