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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 invertebrado - Vetores: 

 Insetos hematófagos (machos e fêmeas) da subfamília 
Triatominae. 

 Existem diferentes  espécies  com hábitos silvestres e 
domiciliares. Alimentam-se a noite e ingerem várias 
vezes o peso do corpo. 



Triatomíneos 
 Filo: Arthropoda 

 Classe: Insecta 

 Ordem: Hemiptera 

 Familia: Reduviidae (hematófagos , fitófagos e 
predadores) 

 Subfamilia: Triatominae 

 Gêneros: Triatoma, Panstrongylus e Rhodnius, 
diferenciáveis pela morfologia da cabeça 



Triatomíneos 
 

 Medem aproximadamente  de 1 a 4 cm de comprimento. 

 Possuem probóscida reta , com apenas três segmentos e 
curta ,  não ultrapassando o 1º par de patas. 

 Presença de sulco estridulatório na base do esterno. 

 Pescoço nítido unindo cabeça ao tórax. 

 Possuem hábitos noturnos. 

 Hematofagismo em todos os estádios. 

 Hemimetábolos :  ovo, ninfas (1º a 5º estadio) e estádio 
adulto. 

 



Triatomíneos 
 Ninfas 

 

 Órgãos genitais em formação e asas, quando presentes, 
são rudimentares. 

 Mudança de estádio: Muda ou ecdise – por ação 
hormonal, rompe-se o esqueleto quitinoso no tórax que 
a impede de crescer. 

 Passagem de um estádio para outro com  aumento de 
tamanho. 



Triatoma infestans 

Ilustração  disponível em http://www.icb.usp.br/~marcelcp/triatoma.htm 



Triatoma infestans 

Ilustração  disponível em http://www.icb.usp.br/~marcelcp/triatoma.htm 



Triatoma brasiliensis 

Ilustração disponível em : http://www.ioc.fiocruz.br/ce/index_arquivos/Page761.htm 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=triatoma+brasiliensis&source=images&cd=&cad=rja&docid=OW1SG8DdMo2YJM&tbnid=I16qxmnwomJDCM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ioc.fiocruz.br/ce/index_arquivos/Page761.htm&ei=DNYgUbAWhPryBKCpgBA&bvm=bv.42553238,d.eWU&psig=AFQjCNGIpOB3ED3C_qC96Xby_0r4-uzwhQ&ust=1361192831911679


Panstrongylus megistus 

Ilustração disponível em http://www.icb.usp.br/~marcelcp/Panstrongylus.htm 



Panstrongylus megistus 
 

Ilustração disponível em http://www.icb.usp.br/~marcelcp/Panstrongylus.htm 



Rhodnius  neglectus  

Ilustração disponível em  
http://unibio.unam.mx/irekani/handle/123456789/5537?proyecto=Irekani 



Rhodnius prolixus 
 

Ilustração disponível em http://www.icb.usp.br/~marcelcp/rhodnius.htm 



Macho 
Ilustração disponível em : http://www.cpqrr.fiocruz.br/laboratorios/lab_triato/Triatomineos%20Figura5.html 



Fêmea com aparelho ovopositor 



Trypanosoma cruzi 
 

 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. 

 

 



Trypanosoma cruzi 
 Transmissão:  

 Vetor 

 Transfusão sanguínea 

 Transmissão congênita 

 Leite materno 

 Alimentos contaminados com fezes de triatomíneos 

 Acidentes de laboratório e outros 

 



Trypanosoma cruzi 
 Formas evolutivas 

 H. invertebrado 

 Epimastigota 

 Tripomastigota  metacíclica 

 H. vertebrado 

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

 Tripomastigota  sanguíneo   delgado 

      largo 



Trypanosoma cruzi 
 Forma tripomastigota delgada: 

 Mais infectantes  

 Sensíveis a ação de anticorpos circulantes  

 Menor capacidade de desenvolvimento no vetor 

 Tropismo por células do SMF durante a fase aguda  

 Formas tripomastigota larga: 
 Menos infectantes 

 Resistentes a ação de anticorpos circulantes 

 Desenvolvimento de parasitemias  mais tardias 

 Tropismos por células musculares lisas, cardíacas e 
esqueléticas 



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. 



Trypanosoma cruzi 
 Transformação das formas tripomastigotas em 

amastigotas intracelulares (três horas após a 
interiorização). 

 

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

 

 Divisão binária a cada 12 horas 

 Ciclo celular em aproximadamente 5 a 6 dias. 

 Nove gerações de parasitos 

 



Trypanosoma cruzi 
 

 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  diferenciam-se  em 
epimastigotas. 

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

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





Tripomastigota 
 

 

 

 

 

 

 

     

   Cinetoplasto posterior  ao núcleo 

http://www.infoescola.com/files/2009/09/Trypanosoma-cruzi.jpg
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Tripomastigota 

Ilustrações disponíveis  em http://dpd.cdc.gov/dpdx/HTML/ImageLibrary/TrypanosomiasisAmerican_il.htm 



Epimastigota 
 

 

 

 

 

 

 

       Cinetoplasto anterior ao núcleo 

Ilustrações disponíveis em http://dpd.cdc.gov/dpdx/HTML/ImageLibrary/TrypanosomiasisAmerican_il.htm 



Amastigota 
 

 

 

 

 

 
 

               

   

   Amastigotas                        Tripomastigotas 

Ilustrações  disponíveis  em http://dpd.cdc.gov/dpdx/HTML/ImageLibrary/TrypanosomiasisAmerican_il.htm 



Ilustração disponível em http://www.icb.usp.br/~livropar/img/capitulo4/4.jpg 



In vitro:  fibroblastos infectados com uma grande número de amastigotas 

Ilustração disponível em http://www.phsource.us/PH/PARA/Chapter_11.htm 



Doença de Chagas    
 Trypanosoma cruzi (Chagas, 1909):  

 



Patologia 
 Forma aguda: 

 Chagoma de inoculação 

 Penetração do T.cruzi na conjuntiva – sinal de Romaña 

 Edema bipalpebral unilateral, congestão conjuntival, 
aumento de volume dos linfonodos pré-auriculares e 
submandibulares  

 Manifestações gerais de febre, edema localizado e 
generalizado, hepatomegalia, esplenomegalia, 
insuficiência cardíaca e algumas vezes neurológica. 





Patologia 
  Desenvolvimento: 

 Interiorização das formas parasitárias com ativação dos 
componentes celulares que participam da endocitose. 

 Produção do fagolisossoma. 

 Destruição de algumas formas e evasão de 
tripomastigotas metacíclicas para o citoplasma.  

 Diferenciação de tripomastigotas em amastigotas. 

 Divisão celular 



Patologia 
 

 Transformação das formas amastigotas em 
tripomastigotas sanguíneas. 

 Liberação do parasito com o rompimento celular. 

 Caracterização do processo inflamatório proporcional 
aos ninhos de parasitos. 

 Inflamação se estende por todo órgão. 



Patologia 
 Fase crônica  

 assintomática 

 10 a 30 anos 

 Positividade em exame sorológico e parasitológico. 

 Ausência de sintomas 

 Eletrocardiograma normal 

 Coração, esôfago e cólon radiologicamente normais. 

 Cardite  discreta com denervação do SNA 

 Possibilidade de morte súbita 

 



Patologia 
 Fase crônica sintomática 

 Forma cardíaca: 

 ICC - < circulação e hipóxia . 

 < massa muscular e substituição por tecido fibroso. 

 Destruição de fibras do SNA: alteração da condução 
elétrica para  o nódo sino atrial e propagação pelo feixe 
de His 

 Deficiência na força de contração: edema de MMII, 
dispnéia, anasarca e morte 

 Cardiomegalia intensa: hipertrofia cardíaca e hipertrofia 
das parede ventriculares 

 





Patologia 
 Forma digestiva 

 Megacólon e megaesôfago 

 Parasitismo em células musculares, fibroblastos e SN 
intramural. 

 Denervação parassimpática:  aperistalse e discinesia 

 Obstrução intestinal e perfuração levando a peritonite 

 Dilatação permanente 

 Espessamento da musculatura 

 Alteração da mucosa (ulceração) 

 Alteração da secreção de hormônios 

 Fibrose difusa 



Doença de Chagas   
 No quadro crônico:  

 Megacolon chagásico:  



Doença de Chagas   
 No quadro crônico:  

 Megacolon chagásico:  



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- Método de Strout 

 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 Giemsa. 
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 

 



Diagnóstico laboratorial 
Fase crônica 
 Xenodiagnóstico 

 Hemocultura 

 Reação de hemaglutinação indireta 

 RIFI 

 ELISA 

 PCR 

 LMCo 

 Pesquisa de anticorpos antitripomastigotas  vivos 



Xenodiagnóstico 
 Utilização de triatomíneos  criados em laboratórios  e 

alimentados com sangue de aves. 

 Os triatomíeos são mantidos em jejum por 
aproximadamente 3 a 4 semanas. 

 Aproximadamente 10 ninfas de 3°, 4° e 5° estádios  são 
colocadas em local apropriado e adaptados ao braço do 
paciente para realização do repasto sanguíneo. 

 As ninfas deverão se alimentar em torno de 30 
minutos. 



Xenodiagnóstico 
 Aos 30 dias  (ou se negativo) aos 60 e 90 dias, o 

conteudo intestinal  dos triatomineos deverá ser 
avaliado para pesquisa das formas epimastigotas e 
tripomastigotas metacíclicas. 

 Realização: 

 Prender a ninfa com uma pinça pelo tórax e com  outra 
comprimir a ampola retal 

 Colher o material  sobre uma lâmina, adicionar uma 
gota de solução salina e homogeinizar 

 Avaliar  em microscópio com objetiva de 40x 



Xenodiagnóstico 
 O triatomíneo pode ser dissecado para a avaliação de 

todo conteúdo intestinal 

 T.infestans, Panstrongylos megistus, T.brasilienses e 
T.pseudomaculata 



Xenodiagnóstico artificial 
 Realizado in vitro para evitar contato do paciente com 

os insetos. 

 O sangue venoso é puncionado do paciente e colocado 
em preservativo estéril, sem lubrificante. 

 Uma quantidade de anticoagulante é colocada ao meio 

 O preservativo é colocado em recipiente adequado, em 
contato com os vetores. 



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. 

 



Exames imunológicos 



Profa  Alessandra Barone 



Taxonomia 
 Reino: Protozoa 

 Filo:Apicomplexa 

 Classe: Sporozoea 

 Ordem: Hemosporidiida 

 Família: Plasmodiidae 

 Gêneros: Plasmodium 

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

 



Plasmodium 
 

 Distribuição geográfica: mais encontrado em regiões 
tropicais e subtropicais. África, Índia e Brasil 

 

 Ciclo biológico: Hospedeiro vertebrado e invertebrado 

 

 Hospedeiro invertebrado 

 Fêmeas  hematófagas do gênero Anopheles 

 



Hospedeiro invertebrado 
 Ordem: Dipteros 

 Família: Culicidae 

 Subfamília: Anophelinae 

 Tribo: Anophelini 

 Gênero: Anopheles 

 Subgêneros: Nyssorhynchus e Kerteszia 

 Espécies:  Anopheles (Nyssorhynchus) darlingi 

   Anopheles (Nyssorhynchus) aquasalis 

   Anopheles (Nyssorhynchus) albitarsis 

   Anopheles (Kerteszia) cruzi 

   Anopheles (Kerteszia) bellator 



Hospedeiro invertebrado 
 

 Apresentam aproximadamente 3 a 6 mm 

 Holometábolos 

 Hábitos crepusculares e noturnos 

 Realizam ovoposição sobre a água 

 Fêmeas hematófagas 

 Boa capacidade de vôo 

 Domésticos e silvestres 



Hospedeiro invertebrado 
 Anopheles (Nyssorhynchus) darlingi 

 

 Mais importante espécie transmissora 

 Domiciliar e antropofílico 

 Encontrado desde o México até a Argentina 

 No Brasil: todos os estados, exceto regiões secas e áridas 
e do sul do país. 

    



Ilustração disponível em http://www.icb.usp.br/~livropar/img/capitulo2/10.html 

Anopheles darlingi 



Plasmodium 

 Hospedeiro vertebrado: homem 

 

 Transmissão: 

 Vetor 

 Transfusão de sangue 

 Compartilhamento de seringas 

 Acidente com agulhas 

 



Plasmodium 
 Transmissão ocorre em temperaturas entre 20 °C a     

30 °C  com alta umidade relativa do ar. 

 

 Temperaturas abaixo de 16 °C e acima de 33 °C , bem 
como altitude acima de 2000 m  impossibilitam o ciclo 
esporogônico no mosquito. 



Formas evolutivas 
 Esporozoíto:  

 11 µm x 1 µm . Núcleo central único 

 Trofozoíto:  
 perda das organelas do complexo apical. Forma arredondada 

 Esquizonte: 
 30 a 70 µm 

 Merozoíto: 
 1 a  5 µm x 2 µm 

 Gametócito 
 20 a 25 µm . Presença de flagelo 

 Oocisto 
 40 a 80 µm 



Ciclo evolutivo – Hospedeiro Vertebrado 

 Ciclo pré-eritrocítico 

 

 Forma inoculada: esporozoítos. 

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

 Inoculação de 15 a 200 parasitos  

 Atingem a circulação em aproximadamente 15 minutos e 
após 30 minutos atingem os hepatócitos 



Ciclo evolutivo – Hospedeiro Vertebrado 
 

 Invasão dos hepatócitos  

 Ação de proteínas localizadas nos micronemas:  

 Proteínas CS e TRAP presentes no parasito ligam-se a 
receptores proteoglicanos  presente  nos hepatócitos  

 Proteína AMA-1, MSP-1/6/7, SUb2 . 

 

 Diferenciação em  trofozoítos        

 

 



Ciclo evolutivo – Hospedeiro Vertebrado 
 

 Esquizogonia e formação de esquizontes 

 Liberação de merozoítos  

 P.falciparum e P.vivax: 1 semana 

 P. malariae: 2 semanas 

 Aproximadamente  10.000 merozoítos por hepatócito 

 Liberação de merossomos do hepatócito, deslocamento 
para os sinusóides hepáticos e liberação de merozoítos 
na circulação. 

 



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 



Esquizonte hepático 

Plasmodium vivax 

Ilustração disponível em http://www.icb.usp.br/~livropar/img/capitulo2/1.html 

http://www.icb.usp.br/~livropar/img/capitulo2/1.jpg


Ciclo evolutivo – Hospedeiro vertebrado 

 Ciclo eritrocítico 

 P. falciparum pode invadir hemácias jovens e 
maduras através da glicoforina A. 

 EBA  175 – glicoforina A 

 

 P. vivax invade somente reticulócitos pela  
presença da proteína ligante de reticulócitos, 
além da restrição para invadir apenas hemácias 
de indivíduos Duffy positivos  através  de DBP 

 



Ciclo evolutivo – Hospedeiro vertebrado 
 

 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 

 



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 



Ilustrações disponíveis em  http://www.icb.usp.br/~livropar/img/capitulo2/5.html 

Merozoítos  
invadindo  
hemácia 

http://www.icb.usp.br/~livropar/img/capitulo2/2.jpg
http://www.icb.usp.br/~livropar/img/capitulo2/3.jpg
http://www.icb.usp.br/~livropar/img/capitulo2/5.jpg


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: 
ingestão de hemoglobina através do citóstoma 



Fase eritrocítica 
 

 Produção do pigmento malárico: hemozoína 

 Granulações de Schuffner: P. vivax e P.ovale 

 Granulações de Maurer: P. falciparum 

 Granulações de Ziemann: P. malariae 

 

 Fagocitose pelas células de Kupffer e macrófagos do baço 

 



Trofozoítos: P.falciparum 

Ilustrações disponíveis em http://www.dpd.cdc.gov/dpdx/html/ImageLibrary/Malaria_il.htm 



Trofozoítos: P.falciparum 

Ilustrações disponíveis em http://www.dpd.cdc.gov/dpdx/html/ImageLibrary/Malaria_il.htm 



Ilustração disponível em http://www.icb.usp.br/~livropar/img/capitulo2/6.html  

Trofozoítos: P.falciparum 



Esquizonte – P. falciparum  

Raros no sangue periférico 
Possuem 2 a 24 merozoítos 
Ocupam 2/3 do glóbulo vermelho 

Ilustrações disponíveis em http://www.dpd.cdc.gov/dpdx/html/ImageLibrary/Malaria_il.htm 



Gametócitos: P.falciparum 

Ilustrações disponíveis em http://www.dpd.cdc.gov/dpdx/html/ImageLibrary/Malaria_il.htm 



Gametócito 
masculino 

Gametócito  
Feminino 
 

Ilustração disponível em http://www.icb.usp.br/~livropar/img/capitulo2/8.html 

P.falciparum 



Trofozoíto:  P.vivax 

 

 

 

 

 

 

 

    

Ilustrações disponíveis em http://www.dpd.cdc.gov/dpdx/html/ImageLibrary/Malaria_il.htm 



Esquizonte – P.vivax 

São grandes e amebóides 
Cromatina organizada em duas ou mais massas 
Possuem 2 a 24 merozoítos com pontos de cromatina 

Ilustrações disponíveis em http://www.dpd.cdc.gov/dpdx/html/ImageLibrary/Malaria_il.htm 



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. 

Ilustrações disponíveis em http://www.dpd.cdc.gov/dpdx/html/ImageLibrary/Malaria_il.htm 



Trofozoítos -  P. malariae 
 

 

 

 

 

 

 

   Ilustrações disponíveis em http://www.dpd.cdc.gov/dpdx/html/ImageLibrary/Malaria_il.htm 



Esquizontes – P. malariae 

Aproximadamente 6 a 12 merozoítos com arranjo de rosetas 

Ilustração disponível em http://www.dpd.cdc.gov/dpdx/html/ImageLibrary/Malaria_il.htm 



 Gametócitos – P. malariae 

Ilustrações disponíveis em http://www.dpd.cdc.gov/dpdx/html/ImageLibrary/Malaria_il.htm 



Fig. 23: Desenvolvimento do gametócito 
Fig. 24: Macrogameta 
Fig. 25: Microgameta 

P.malariae 



Ciclo evolutivo – H.Invertebrado  
 

 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 



Ciclo evolutivo – H.Invertebrado  
 

 O ovo encista na camada epitelial do intestino médio: 
oocisto 

 Esporogonia no vetor: liberação de esporozoítos 

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

 Inoculação no hospedeiro vertebrado através da picada do 
inseto. 



Inoculação dos 
esporozoítos presentes 
na saliva do vetor 





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 



Ilustração disponível em http://www.icb.usp.br/~livropar/img/capitulo2/13.html 

Oocisto presente no vetor 



Oocisto presente no vetor 

Ilustração disponível em http://www.icb.usp.br/~livropar/img/capitulo2/14.html 

http://www.icb.usp.br/~livropar/img/capitulo2/15.jpg


Ilustrações disponíveis em http://www.icb.usp.br/~livropar/img/capitulo2/14.html 

Oocisto presente no vetor 

http://www.icb.usp.br/~livropar/img/capitulo2/16.jpg
http://www.icb.usp.br/~livropar/img/capitulo2/17.jpg


Ilustração disponível em http://www.dpd.cdc.gov/dpdx/html/ImageLibrary/Malaria_il.htm 



Patologia 
 

 Ciclo eritrocítico responsável pela patogenia. 

 Destruição das hemácias: anemia e hipóxia. 

 sequestro esplênico dos eritrócitos alterados 

 auto-anticorpos desenvolvidos contra os parasitos e 
contra os eritrócitos 

 antígenos do parasito são adsorvidos na superfície de 
eritrócitos normais 



Patologia 
 Toxicidade pela liberação de citocinas. 

 TNF-alfa estimulam a expressão de moléculas de 
adesão - ICAM-1  

 Citoaderência: parasito altera a forma bicôncava do 
eritrócito que adere na parede endotelial dos vasos.  

 A citoaderência é estimulada pelo TNF alfa e mediada 
por proteínas do hospedeiro 

 mediado por proteínas do parasito expressas na 
superfície dos eritrócitos infectados – PfEMP1 

 



Patologia 
 

 Citoaderência causada pelo P.falciparum: obstrução da 
microcirculação em tecido cerebral, hepático e renal.  

 Cerebral: cefaléia, hipertermia,vômitos e sonolência 

 Redução O2: Acidose láctica ocasionada pela hipóxia. 

 

 Deposição de imunocomplexos nos glomérulos  

 



Período de incubação 
 Duração da fase pré clínica: 

 

 Terça maligna: 12 dias (9 a 15  dias de incubação) 

 Terça benigna: 14 dias (10 a 20 dias de incubação) 

 Febre quartã: 30 dias ( 20 a 40 dias de incubação)  



Quadro clínico 
 Paroxismo malárico:  

 Ruptura das hemácias com liberação dos merozoítos  e 
pigmentos maláricos  

 Manifestações clínicas de frio (30 min a 1 hora), febre 
que chega a 41°C (1 a 4 horas) e sudorese intensa  
acompanhada de fraqueza (1 a 2 horas) 

 As manifestações dependem do ciclo eritrocítico: 

 Febre terçã: P.falciparum, P.ovale e P.vivax – 48 horas 

 Febre quartã: P. malariae – 72 horas 



Quadro clínico 
 Anemia 

 Espleno e hepatomegalia 

 Insuficiência renal aguda 

 Hipoglicemia 

 Ação tóxica das citocinas inibem gliconeogênese  

 Icterícia 

 Hemoglobinúria – febre hemoglobinúrica 

 Coma malárico: P.falciparum 



Imunidade 
 

 Indivíduos que vivem em áreas de alta transmissão 
desenvolvem  anticorpos contra vários antígenos do 
parasito e podem apresentar certo grau de imunidade 
clínica 



Imunidade inata 
 

 Grupo sanguíneo Duffy negativo 

 Receptor  

 Deficiência de G6PD 

 Produção de metamoglobina tóxica para o parasito 

 Anemia falciforme ou traço falcêmico 

 Níveis baixos de potássio causam a morte do parasito 



Imunidade adquirida 
 Recém-nascidos 

 

 Protegidos até 6 primeiros meses de vida. 

 Presença de IgG materna 

 Presença de Hb fetal  



Imunidade adquirida 
 Ciclo pré-eritrocítico 

 

 Reposta celular  contra a proteína CS e outros antígenos 
presentes no esporozoito 

 

 Esquizonte: Resposta imune caracterizada pela 
proliferação de linfócios T CD4+ e CD8+, produção de 
IFN-y e síntese de óxido nítrico (NO). 

 



Imunidade adquirida 
 

 Ciclo eritrocítico 

 

 Produção de ac de classe IgG1 e IgG3 

 Lise mediada pelo sistema complemento 

 Aumento de células T CD4+ 

 Liberação de IFN-y e ativação de macrófagos 

 



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. 

 



Diagnóstico 
 Realização de exame quantitativo em gota espessa 

 Análise de 100 campos microscópicos 

 

 + = 1 a 10  parasitos por 100 campos 

 ++ = 11 a 100 parasitos por 100 campos 

 +++ = 1 a 10 parasitos por campo 

 ++++ = + de 10 parasitos por campo 



Diagnóstico 
 QBC 

 Técnica que combina concentração dos parasitos pela 
centrifugação do sangue 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 



Ilustração disponível em http://www.mdinventions.com/successes/envtests/qmalaria.html 



Ilustrações disponíveis em http://www.fcf.usp.br/Ensino/Graduacao/Disciplinas/LinkAula/Malaria.PDF 



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). 

 Produzida nas fases assexuadas e gametócitos de P. 
falciparum, expressa na superfície das membranas celulares 
dos eritrócitos 

 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 hipossomas contendo corante. 

 



Diagnóstico 
 PCR 

 Sensibilidade e especificidade maior do que o esfregaço 
sanguíneo 

 



Epidemiologia 



 
Profa Alessandra Barone 



Taxonomia 
 Reino: Protozoa 

 Filo: Sarcomastigophora 

 Classe: Zoomastigophorea 

 Ordem: Kinetoplastida 

 Família: Trypanosomatidae 

 Gênero: Leishmania 

 Subgênero: Viannia e Leishmania 

 Espécie: Leishmania (Viannia) braziliensis , 
Leishmania (Leishmania) amazonensis, entre outras 



Leishmaniose 
 Doença transmitida ao homem através de insetos 

flebotomíneos que inoculam através de picada, o 
parasito do gênero Leishmania.  

 Afetam o sistema fagocítico mononuclear. 

 Podem ser  encontradas em quatro formas diferentes: 

 Leishmaniose cutânea 

 Leishmaniose cutaneomucosa 

 Leishmaniose cutâneo difusa  

 Leishmaniose visceral ou calazar 



Agente etiológico 
 Complexo Leishmania braziliensis  

 

 L.(V.)  braziliensis- cutânea e cutaneomucosa 

 L. (V.)  guyanensis – cutânea e cutaneomucosa 

 L. (V.) lainsoni – cutânea 

 L. (V.) Shawi, etc 

 

 



Agente etiológico 
 Complexo Leishmania mexicana 

 

 L. (Leishmania) mexicana –  cutânea e cutânea difusa 

 L. (Leishmania) amazonensis – cutânea  e cutânea difusa * 

 L. (Leishmania) pifanoi – cutânea e cutânea difusa 

 Etc... 

 

 * relativamente raro no homem – vetores de hábitos  
noturnos e pouco antropofílicos. Preferência por  
roedores 



Distribuição de 
espécies de Leishmania 
responsáveis pela 
transmissão da 
leishmaniose 
tegumentar americana, 
Brasil – 2005 

Fonte: SVS/MS 



Agente etiológico 
 Complexo Leishmania donovani (visceral) 

 Leishmania (Leishmania) infantum donovani  

 Leishmania (Leishmania) infantum  infantum 

 

 Complexo tropica – Velho mundo - cutâneas 

 Leishmania (Leishmania) tropica 

 Leishmania (Leishmania) major 

 Leishmania (Leishmania) aethiopica – cutânea e cutânea 
difusa 



Leishmaniose  
 

 Endêmica em todos os estados  brasileiros, exceto RS 

 Crescente urbanização 

 Encontrada em mais de 80 países 

 Segundo a OMS, 12 milhões de novos casos 
anualmente. 



Morfologia 
 Formas amastigotas 

 Habitat: vacúolo digestivo  das células do SMF do 
hospedeiro vertebrado 

 Cinetoplasto em forma de bastão e próximo ao núcleo 

 São pequenos, ovais e levemente achatados 

 Não possuem flagelo livre 

 Bolsa flagelar – invaginação da superfície do parasito 

 Reprodução por divisão binária 

 1,5 μm a 3,0μm  x 3,0 μm a 6,5 μm  



Ilustração disponível em:http://www.dpd.cdc.gov/dpdx/html/ImageLibrary/Leishmaniasis_il.htm 



Morfologia 
 Promastigotas 

 

 São extracelulares  

 Habitat: intestino do hospedeiro invertebrado 

 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 



Ilustração disponível em http://www.fcfrp.usp.br/dactb/Parasitologia/Arquivos/Genero_Leishmania.htm 



Morfologia 
 Paramastigotas 

 Ovais ou arredondadas 

 Pequeno flagelo livre 

 Cinetoplasto na região mediana próximo ao núcleo 

 Ficam aderidas pelo flagelo ao trato digestivo do 
hospedeiro  invertebrado. 

 5,0 μm a 10 μm x 4,0 μm a 6,0 μm  



amastigota  promastigota  paramastigota 

Ilustração disponível em Neves, 2005 



Vetores 
 Dípteros da família Psychodidae (ou Phlebotomidae) e 

subfamília Phlebotominae. 

 

 Gênero:  

 Lutzomyia  - Novo mundo 

 Phlebotomus -   África, Europa e Ásia 

 

 Criam-se em matéria orgânica em decomposição 



Vetores 
 

 Somente as fêmeas são hematófagas 

 Possuem atividade  crepuscular  e noturna 

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

 Medem 2 a 4 mm de comprimento. 

 Corpo coberto de pelos finos. 

 



Vetores 
 Quando em repouso, as asas são mantidas em 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 

 

Ilustração disponível em http://ruby.fgcu.edu/courses/davidb/50249/web/fly1.htm 



 

 

 

 

 

 

 

 

   Fêmea do flebotomíneo ingurgitada 



 

 

 

 

 

 

 

                Lutzomyia longipalpis 

         (mosquito-palha) 



Ilustração disponível no Manual de Vigilância e Controle  da Leishmaniose visceral, 2006.Ministério da saúde 
 



Lutzomyia 

Ilustração disponível em http://en.wikipedia.org/wiki/File:Lutzomyia_longipalpis-sandfly.jpg 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/59/Lutzomyia_longipalpis-sandfly.jpg


Vetor 
 A digestão do sangue dura em torno de 72 horas em média, 

dependendo da espécie. 

 Após o sangue ser digerido e os ovos estarem amadurecidos, 
a grande maioria das fêmeas morrem após a postura dos 
ovos.  

 As poucas fêmeas sobreviventes necessitam realizar uma 
segunda alimentação sanguínea, para da mesma forma 
maturarem seus ovos: é neste momento que elas transmitem 
a leishmaniose, pois no ato da picada injetam as formas 
flageladas (os protozoários) na corrente sanguínea de sua 
vítima. 



Vetor 
 Algumas espécies encontradas no Brasil: 

 

 Lutzomyia whitmani – AM, SP, MG e ES 

 Lutzomyia wellcomei – PA 

 Lutzomyia intermedia – RJ , MG, ES e SP 

 Lutzomyia umbratilis – AM e PA 

 Lutzomyia migonei - SP . MG e ES 

 Lutzomyia flaviscutllata - AM 



Reservatório 
 

 Reservatório silvestre: roedores (ratos silvestres e 
capivaras) ,marsupiais (gambás), edentados(tatus) e 
canídeos silvestres(raposa e lobo) 

 

 “Reservatório”  doméstico: cão 

 

 Hospedeiro acidental: homem 



Ciclo evolutivo 
 O parasito é transmitido através da picada da fêmea do 

flebotomíneo infectado. 

 A saliva do inseto apresenta substâncias quimiotáticas para 
monócito, neuropeptídeos vasodilatadores que facilitam a 
ingesta ao mesmo tempo que imunossuprimem a resposta 
do hospedeiro inibindo a apresentação de antígenos. 

 Na hora do repasto, a fêmea inocula as formas 
promastigotas  metacíclicas provenientes da região anterior  
do trato  digestivo. 



Ciclo evolutivo  
Hospedeiro vertebrado 

 

 Fagocitose das formas promastigotas: 4 a 8hrs. 

 Diferenciação das formas promastigotas em amastigotas 
dentro do vacúolo fagocítico: 24 hrs. 

 Reprodução por divisão binária das formas amastigotas. 

 Rompimento do macrófago. 

 Resposta inflamatória e início de um novo ciclo. 



Ciclo evolutivo 
Hospedeiro invertebrado 

 

 Picada do inseto e ingestão de células  parasitados com as 
formas amastigotas (sangue ou linfa). 

 Formação da membrana peritrófica  secretada pelas células 
epiteliais do trato digestivo do vetor. 
  Parasito é protegido pela ação da LPG contra degradação enzimática 

 Transformação das amastigotas em promastigotas com 
posterior divisão binária. 



Ciclo evolutivo 
Hospedeiro invertebrado 

 

 Rompimento da membrana peritrófica pela ação da 
protease gp63 e liberação do parasito que adere as 
microvilosidades intestinais . 

 

 Metaciclogênese e migração para a porção anterior do tubo 
digestivo 

 

 Ciclo de 3 a 5 dias. 

 



Ilustração disponível em www.dpd.cdc.gov 



Interação celular 
 Fagocitose 

 Apresentação via MHC II para LT CD4 

 Diferenciação em Th1 e Th2 

 Desenvolvimento da resposta imune celular e humoral  

 Ativação da via clássica (ag/ac ) e via da lectina 

 Produtos da clivagem de C3 (C3b) fixados à membrana 
do parasito 



Ilustração disponível em Neves, 2005. 



Interação celular 
 

 Reconhecimento pelo macrófago através de receptores 
para complemento 

 

 Os macrófagos possuem receptores que permitem a 
internalização do parasito que apresenta LPG, manose e 
fucose, sem ativação do mecanismo de defesa. 

 

 Os histíócitos não estimulados são as principais células a 
desenvolverem a infecção 



Interação celular 
Mecanismos de evasão parasitária: 

 Presença de LPG (lipofosfoglicano) 

 Interferem na inserção do MAC (C5 – C9) 

 Inibem ação enzimas líticas macrocíticas e produção de 
radicais livres  

 Retarda o recebimento de enzimas líticas dos lisossomos 
para o fagossomo. 

 Presença de protease GP63 

 Degradação das enzimas líticas lisossomais macrocíticas 



C5 é clivado e o fragmento C5b fica 
ligado a membrana 
 
C5 liga-se a C6,C7,C8. A ligação de C9 ao 
complexo produz o MAC – complexo de 
ataque a membrana, promovendo a lise 
celular. 
 



Interação celular 
 Mecanismos de evasão parasitária: 

 

 Saliva do vetor - presença de  maxidilam :   

 

 Inibição da secreção de IL12 e INFy.  

 Maior ação das citocinas IL4 e IL10 que  agem 
suprimindo a resposta imune celular favorecendo o 
sucesso da infecção. 

 



Leishmaniose Tegumentar 
Americana 
 Leishmania (Viannia) braziliensis 

 Responsável pela forma cutânea mais destrutiva 

 Ampla distribuição geográfica 

 Leishmania (Viannia) guyanensis 

 Periurbanização: invasão do homem e fuga dos animais 

 Amazônia e Manaus 

 Leishmania (Leishmania) amazonensis 

 Lesões ulcerosas simples e limitadas 

 Vetores de hábitos noturnas 

 Rara no homem 



Leishmaniose Tegumentar Americana  
Leishmania braziliensis 

 Lesões cutâneas: 

 Hipertrofia e hiperplasia histiocitária. 

 Edema e infiltração celular – linfócitos e plasmócitos ao 
redor dos focos histiocitários. 

 Hiperplasia do epitélio e raramente hiperqueratose. 

 Necrose. Formação de úlcera rasa ou ulceração profunda 
de bordos salientes. 

 Processo de cicatrização: 12 a 15 meses. 

 Lesões não-ulcerosas: hiperplasia da epiderme com 
crescimento verrucoso ou papilomatoso. 



LTA – Leishmaniose cutânea 

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

http://www.infoescola.com/files/2007/11/leishmaniose-cutanea.jpg


Ilustração disponível no Manual de Vigilância e Controle  da Leishmaniose visceral, 2007.Ministério da saúde 



 
Leishmaniose cutâneo-mucosa 

 

 L. (V.) braziliensis 

 

 Propensão à metástases em mucosas. 

 Processo lento de curso crônico 

 Propagação via hematogênica. 

 Comprometimento ganglionar. 

 Formação de nódulos circunscritos e ulceração  na 
porção cartilaginosa. 



Leishmaniose cutâneo-mucosa 
 

 Destruição das cartilagens e ossos , especialmente do 
nariz e região palatina . Envolvimento de  boca e face. 

 O processo estende-se à faringe e laringe com 
perturbação da fonação e alimentação. 

 Cicatrizes de lesões antigas podem gerar metástases 
anos após o tratamento.  

 

 



Leishmaniose cutâneo-mucosa 
 

 Úlceras antigas podem apresentar processo de 
infecções bacterianas de aspecto purulento 

 Podem apresentar sintomas gerais de febre, mal estar e 
anemia moderada. 

 Mal cheiro e  aspecto das lesões podem condenar o 
paciente a um quadro de segregação social. 



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

Ilustração disponível em http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/leishmaniose/leishmaniose-4.php 



Ilustração disponível no Manual de Vigilância e Controle  da Leishmaniose visceral, 2007.Ministério da saúde 

 



LTA - Leishmaniose cutânea difusa 

 Também chamada de forma lepromatosa. 

 Grande número de lesões difusas não ulceradas. 

 Agente etiológico: L.(Leishmania)pifanoi e 
L.(Leishmania)amazonensis. 

 Metástases  através de vasos linfáticos e sangue  

 Migração de macrófagos parasitados de um sítio 
para outro. 

 



LTA - Leishmaniose cutânea difusa 
 

 Produção de nódulos ricos em macrófagos e pouca 
reação inflamatória. 

 Pacientes possuem deficiência imunológica com 
depressão da resposta imune celular. 

 Doença de curso crônico e para toda vida. 

 Sem resposta a tratamentos convencionais. 





 

Pólo hiperanérgico    Pólo anérgico  
pauciparasitário    multiparasitário 

Disponível em Manual da Vigilância da Leishmaniose Tegumentar americana 



Diagnóstico  
 Clínico (forma cutânea ): 

 Formas  ulceradas,  normalmente localizadas em áreas 
expostas da pele, com formato arredondado ou ovalado;  

 Base eritematosa e de consistência firme;  

 Bordas bem delimitadas e elevadas 

 Lesões  formam placas de tamanhos variados com 
limites nítidos  em contato com a pele sã. 

 Necessidade de diagnóstico diferencial para outras 
patologias como úlcera tropical, hanseníase, tuberculose 
cutânea, etc 



Pesquisa do parasito 
 

 Exame direto da borda da lesão em esfregaços corados 

 Exame histopatológico 

 Cultura : meio NNN e LIT associado à antibióticos 

 Inoculação  via intradérmica  de triturado de 
fragmento com solução fisiológica em pata ou focinho 
de hamster 



Pesquisa do parasito 
 Obtenção da amostra: 

 Assepsia local com álcool etílico 70% 

 Anestesia local com lidocaína 2% com vasoconstritor 

 Realização de biópsia ou raspagem das lesões cutâneas 
na borda da úlcera . As úlceras novas são ricas em 
parasitos 

 Divisão do material para histopatologia, esfregaço por 
aposição, semeadura em placa e inoculação em hamster. 



Pesquisa do parasito 
 Esfregaço por  aposição de material de biópsia : 

 Retirar o excesso de sangue do material com solução 
salina estéril 0,85% 

 Comprimir delicadamente o material em lâmina limpa 

 Deixar o material secar  a temperatura ambiente 

 Fixar em metanol por 3 minutos 

 Coloração pelo Giemsa por 15 a 20 minutos 

 Microscopia óptica com objetiva de 100vx. 

 Preservação da lâmina em Bálsamo do Canadá 



Pesquisa do parasito 
 Exame histopatológico 

 

 Análise do fragmento do tecido com material corado 
pela hematoxilina-eosina e Giemsa. 

 Avalia a presença do parasito bem como infiltrado 
inflamatório e neoplasias 

 



Pesquisa do parasito 
 Inoculação  via intradérmica  de triturado de 

fragmento com solução fisiológica em pata ou focinho 
de hamster 

 Tempo para aparecimento das lesões: 2 meses a um 
ano 

 Técnica de alto custo. Limitada a instituições de 
pesquisa 



Pesquisa do parasito 
 Isolamento do parasito através de semeadura  em meio 

de cultura NNN (Neal, Novy, Nicolle), associado ao 
LIT suplementado à antibióticos.  

 Pouco indicado pela possibilidade de contaminação. 

 A cultura deve ser mantida a 26°C por um mês sob 
observação semanal antes da liberação do resultado 
negativo 

 Utilização de Vacutainer  ® pré -adicionados ao meio 
de cultura diminui o risco de contaminação 

 



Diagnóstico imunológico 
 Teste intradérmico ou Intradermorreação de 

Montenegro 

 Baseada na visualização da resposta de hipersensibilidade 
celular retardada 

 Utilização de antígeno promastigota de L.brazilienses 
mortas 

 Injeta-se 0,1 a 0,2mL do antígeno e faz-se a leitura no 3º 
dia 

 Positividade indicada pelo aparecimento  de pápula 
eritematosa   igual ou maior que 5 milímetros. 

 



Diagnóstico imunológico 
 Pode ser positivo: 

 Positividade em 97% dos pacientes que têm ou tiveram a 
doença 

 Positivo no terceiro mês de infecção, permanecendo por 
toda a vida 

 Na exposição ao parasito, sem manifestação da doença 

 Pacientes recém introduzidos em áreas endêmicas 

 Após a cicatrização de lesão cutânea tratada 

 Lesões mucosas :reação é quase sempre fortemente 
positiva, e com frequência se observa necrose. 

 



Diagnóstico imunológico 
 O teste de  Montenegro pode ser  negativo : 

 Nos primeiros 30 dias após início das lesões, 
excepcionalmente se prolongando;  

 Nos casos de leishmaniose disseminada,  positivando-se 
no decorrer do tratamento;  

 Na Leishmaniose cutâneo-difusa;  

 Na Leishmaniose Visceral;  

 Em pacientes imunodeprimidos.  

 



Testes sorológicos e moleculares 
 

 Imunofluorescência indireta (IFI)  

 

 Imunoenzimático (ELISA)  

 Podem apresentar reação cruzada com outros 
Tripanosomatídeos 

 

 PCR 



Leishmaniose visceral 
 Agente etiológico: 

 Leishmania (Leishmania) infantum chagasi 

 Leishmania (Leishmania ) infantum donovani 
(americana) 

 Pacientes de todas as idades  

 Leishmania (Leishmania) infantum  infantum (Velho 
mundo) 

 Preferencialmente em crianças tendo canídeos como principal 
reservatório 



Leishmaniose visceral 
 

 Doença infecciosa sistêmica de curso lento 

 Sinais e sintomas: febre irregular, anemia, 
hepatoesplenomegalia, edema, emagrecimento , 
caqueixa e hemorragias podendo levar a morte. 

 Parasitos adaptados para viver em temperatura 37° 

 Formação de pápula com base dura no local de 
inoculação do parasito. 

 



Leishmania visceral - calazar 
 

 Tropismo visceral – macrófagos do baço, medula óssea, 
gânglios linfáticos e fígado (cels de Kupffer). Podem 
parasitar pulmão, rins, intestinos  e pele. 

 

 Os monócitos podem transportar os parasitos para 
todos os pontos do organismo 

 



Patologia 
 

 Fígado e baço: hiperplasia e hipertrofia dos macrófagos 
causando esplenomegalia e hepatomegalia 

 Fibrose de baço e fígado. 

 A reatividade do sistema fagocítico-mononuclear 
(SFM) e a congestão dos sinusóides esplênicos são 
responsáveis pela esplenomegalia. 



Patologia 
 

 Esplenomegalia de característica dura e indolor a 
palpação. 

 Hepatomegalia em menor escala . 

 Diminuição da albumina no soro: ascite 

 Deposição de imunocomplexos causando 
glomerulonefrite 

 Lesão renal com albuminúria 

 



Patologia 
 Substituição do tecido hematopoético por macrófagos 

parasitados: anemia ,  leucopenia e plaquetopenia 

 Aumento do número de parasitos gera intolerância 
imunológica que pode ter evolução fulminante 

 Imunodepressão com diminuição da resposta a outros 
antígenos: infecções secundárias 

 Perturbação do apetite , desnutrição, caqueixa e morte 

 

 



Leishmania visceral - calazar 

Ilustração disponível no Manual de Vigilância e Controle  da Leishmaniose visceral, 2006.Ministério da saúde 



Ilustração disponível no Manual de Vigilância e Controle  da Leishmaniose visceral, 2006.Ministério da saúde 



Transmissão 
 Vetor 

 Picada da fêmea de L. longipalpis 

 Transfusão sanguínea 

 Uso de drogas injetáveis 

 Transmissão congênita 

 Acidentes de laboratório 



Diagnóstico laboratorial 
 Pesquisa do parasito: 

 

 Punção de medula óssea, linfonodos,  fígado e baço. 

 Esfregaço corados por Giemsa 

 Semeadura em meio de cultura NNN 

 Inoculação em hamster 

 Cortes histológicos de punção medular 



Métodos imunológicos e 
moleculares 

 

 RIFI: utilização de promastigotas fixadas em lâmina 

 ELISA 

 TraLd: Teste Rápido Anticorpo Anti-Leishmania 
donovani 

 PCR 

 Teste de Montenegro: é sempre negativo durante o 
período de estado da doença, não sendo assim, 
utilizado para o diagnóstico 

 



Exames laboratoriais 
 Hemograma revela anemia. 

 Pancitopenia. 

 Elevação das aminotranferases (2 a 3x)  

 Aumento das bilirrubinas,  uréia e  creatinina. 

 Níveis de anticorpos anti-Leishmania elevados. 

 VHS elevado. 

 Hiperglobulinemia. 

 Aspirado do baço e da medula óssea geralmente 
mostram as formas amastigotas do parasita. 



Toxoplasma gondii 



Taxonomia 
 Reino: Protozoa 

 Filo: Apicomplexa 

 Ordem:Eucoccidiida 

 Família:Sarcocystidae 

 Gêneros: Toxoplasma 

 Espécie: T .gondii 

 



Toxoplasma gondii 
 

 Distribuição geográfica mundial 

 Alta prevalência sorológica 

 Zoonose frequente em várias espécies de animais: 

 Mamíferos : carneiro, cabra,porco, gatos , outros felídeos  
e homem 

 Aves 



Toxoplasma gondii 
 Heteroxenos: 

 Presença de hospedeiro definitivo (gatos e felídeos não 
imunes) e hospedeiro intermediário. 

 

 Habitat:  

 vários tecidos , células (exceto hemácias) e  líquidos 
orgânicos (saliva, leite, esperma, líquido peritoneal, etc) 

 



Toxoplasma gondii 
 Formas evolutivas: 

 

 Hospedeiro definitivo : ciclo coccidiano – completo com 
fase assexuada e sexuada (dependendo do habitat). 

 Taquizoítos  

 Bradizoítos 

 Merozoítos 

 Gametócitos 

 Oocisto imaturo 



Toxoplasma gondii 
 

 Hospedeiro intermediário: ciclo assexuado 

 

 Taquizoíto 

 Esporozoíto      formas infectantes durante o ciclo biológico 

 Bradizoíto 

 



Morfologia 
Taquizoíto 

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

Ilustração disponível em Neves, 2005 



Morfologia Reconhecimento 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 



Região  
Anterior 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Região 
posterior 

Ilustração disponível em  Scientia Medica , 2010 



Ilustração disponível em http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC106833/ 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/core/lw/2.0/html/tileshop_pmc/tileshop_pmc_inline.html?title=An external file that holds a picture, illustration, etc.
Object name is cm0280013005.jpg [Object name is cm0280013005.jpg]&p=PMC3&id=106833_cm0280013005.jpg


Tipos de reprodução 
 Forma assexuada: 

 Endodiogenia (HI) 

 Esquizogonia  / merogonia (HD)  

 

 Forma sexuada: 

 Gametogonia (HD) 

 Esporogonia (ambiente) 



Endodiogenia 

Ilustração disponível em Rey, 2010 



Morfologia 
 Formas infectantes: 

 Taquizoíto: Tachis = rápido 
 trofozoíto 

 4 a 8 µm 

 fase aguda da infecção 

 Forma de meia lua com uma das extremidades afiladas 

 Forma de reprodução rápida por endodiogenia 

 Pouco resistentes  a ação do suco gástrico 

 Encontrada dentro do vacúolo das células parasitadas e 
nos líquidos orgânicos 



Ilustração disponível em http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC106833/ 

Taquizoíto invadindo neutrófilo 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/core/lw/2.0/html/tileshop_pmc/tileshop_pmc_inline.html?title=An external file that holds a picture, illustration, etc.
Object name is cm0280013010.jpg [Object name is cm0280013010.jpg]&p=PMC3&id=106833_cm0280013010.jpg


Taquizoítos 
extracelulares 

Ilustração disponível em http://www.ufrgs.br/para-site/siteantigo/Imagensatlas/Protozoa/Toxoplasma.htm 



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 

 Formam cistos 

 Multiplicam-se lentamente dentro do cisto por 
endodiogenia e endopoligenia 

 Permanecem viáveis por vários anos  



Corte histológico contendo cisto com 
bradizoítos 

Ilustração disponível em http://www.ufrgs.br/para-site/siteantigo/Imagensatlas/Protozoa/Toxoplasma.htm 



Cisto de 
bradizoítos no 
cérebro de rato 
 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/core/lw/2.0/html/tileshop_pmc/tileshop_pmc_inline.html?title=An external file that holds a picture, illustration, etc.
Object name is cm0280013013.jpg [Object name is cm0280013013.jpg]&p=PMC3&id=106833_cm0280013013.jpg


Ilustração disponível em http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC106833/ 

Taquizoíto                   Bradizoíto 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/core/lw/2.0/html/tileshop_pmc/tileshop_pmc_inline.html?title=An external file that holds a picture, illustration, etc.
Object name is cm0280013003.jpg [Object name is cm0280013003.jpg]&p=PMC3&id=106833_cm0280013003.jpg


Morfologia 
 Oocisto: 

 Forma de resistência 

 Produzidos nas células intestinais dos felídeos não 
imunes 

 Eliminados na forma imatura junto com as fezes  

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



Ilustração disponível em http://www.dpd.cdc.gov/dpdx/html/ImageLibrary/Toxoplasmosis_il.htm 

 

Oocisto contendo  dois esporocistos com 
quatro esporozoítos 



A: Oocisto imaturo 
 
B: Oocisto esporulado 
 
C: Micrografia eletrônica de 
transmissão de oocisto 
esporulado 

Ilustração disponível em http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC106833/figure/F21/ 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/core/lw/2.0/html/tileshop_pmc/tileshop_pmc_inline.html?title=An external file that holds a picture, illustration, etc.
Object name is cm0280013021.jpg [Object name is cm0280013021.jpg]&p=PMC3&id=106833_cm0280013021.jpg


Ciclo biológico 
 Fase assexuada:  

 linfonodos e tecidos de vários hospedeiros, inclusive 
felinos que são considerados hospedeiros completos. 

 

 Fase sexuada:  

 células do epitélio intestinal de felinos não imunes 



Ciclo biológico 
 Hospedeiro intermediário: fase assexuada 

 Ingestão de: 
  oocistos maduros contendo esporozoítos 

 taquizoítos  presentes no leite  

 bradizoítos  presentes na carne crua. 

 
 Intensa multiplicação intracelular após instalação no epitélio 

intestinal. 

 Diferenciação para taquizoítos 

 Penetração em vários tipos celulares com formação do 
vacúolo parasitóforo e multiplicação por endodiogenia 

 



Ciclo biológico 
 

 Rompimento celular e liberação de novos taquizoítos no 
sangue e linfa (fase aguda) 

 Desenvolvimento da imunidade e eliminação das formas 
extracelulares. 

 Evolução das formas intracelulares para a forma cística – 
bradizoítos (fase crônica) 



Ciclo biológico 
 Hospedeiro completo: Fase coccidiana 

 Ocorre nas células epiteliais do intestino delgado dos 
gatos e outro felídeos não imunes 

 

 Ingestão de:  

 Oocisto com esporozoítos eliminados por outros felinos, 

 Bradizoítos presente na carne de roedores 

 Taquizoítos presentes no leite , macrófagos, etc .  

 

 

 



Ciclo biológico 
 Penetração no epitélio intestinal do gato 

 Multiplicação por merogonia e endodiogenia. 

 Formação de meronte dentro do vacúolo parasitóforo 
contendo merozoítos 

 Rompimento do meronte , liberação de merozoítos que 
infectarão outras células  

 Diferenciação dos merozoítos para as formas sexuadas: 
gametócitos masculinos e femininos 

 

 



Ciclo biológico 
 Produção de microgametas (masculino) e 

macrogametas (femininos) 

 Liberação dos microgametas intracelulares que irão 
fecundar outros macrogametas e produzir ovo ou zigoto 

 Formação de parede cística: produção do oocisto 

 Rompimento celular e liberação do oocisto imaturo nas 
fezes 

 Esporogonia: maturação e embrionamento em 4 dias. 

 Oocisto contendo 2 esporocistos com 4 esporozoítos 

 Oocisto mantém-se viável de 12 a 18 meses 



Ilustração disponível em Neves, 2005 



Ciclo biológico 
 Tempo entre a infecção e o aparecimento das formas 

císticas nas fezes: 

 

 Ingestão de bradizoíto: 3 dias 

 Ingestão de taquizoítos: 19 dias 

 Ingestão de oocistos: 20 dias ou mais  



Transmissão 
 Transmitido por mais de 300 espécies de animais 

(mamíferos e aves) 

 

 Ingestão de oocistos presentes nos jardins, caixas de 
areia ou disseminados por vetores mecânicos 

 os felinos cobrem suas fezes, aumentando as condições 
de sobrevivência do oocisto. 

 



Transmissão 
 

 Ingestão de cistos em carne crua ou mal cozida 
especialmente de porco e carneiro 

 

 Ingestão de taquizoítos no leite, saliva, deposição  de 
taquizoítos na mucosa vaginal junto com esperma 



Transmissão 
 

 Congênita ou transplacentária 

 

 Transmissão de taquizoítos – fase aguda 

 Rompimento de bradizoítos presentes no endométrio 
por ação mecânica 



Patogenia 
 Depende da virulência da cepa, imunidade, etc 

 Pode ser assintomática ou levar  à morte 

 Formas de toxoplasmose: 

 Congênita ou pré-natal 

 Pós-natal 

 Ganglionar ou febril aguda 

 Ocular 

 Cutânea 

 Cerebro-espinhal ou meningoencefálica 

 Generalizada 



Patogenia 
 Congênita ou pré-natal: 

 Mãe na fase aguda da doença ou em quadro de 
reagudização durante a gestação 

 Alterações  fetais: 

 Primeiro trimestre: aborto 

 Segundo trimestre: aborto, nascimento prematuro com 
anomalias classificadas como Síndrome de  Sabin – 
coriorretinite, calcificações cerebrais, perturbações 
neurológicas, retardamento psicomotor, alterações no volume 
craniano (micro ou macroencefalia)  

 Terceiro trimestre: criança pode nascer normal, assintomática 
ou apresentar doença após o parto. 

 



Patogenia 
 Pós-Natal 

 

 As formas graves da doença incluem comprometimento 
ganglionar, icterícia, hepatoesplenomegalia, edema, 
miocardite, anemia, lesões oculares, etc. 

 

 Extremamente  grave em pacientes imunodeprimidos com 
sintomas de febre, dor de cabeça, alteração das funções 
cerebrais como confusão, letargia, alucinações e psicose, 
perda de memória e coma. 



A: calcificações intracranianas 
B e C: cicatrizes retinocoroideanas hiper e/ou hipopigmentadas 
podem ser encontradas em qualquer outra área da retina central 
ou periférica 
D: trave vítrea ligando a lesão ao disco óptico 

Ilustração disponível em 
http://www.portaldaoftalmologia.com.br/site/site2010/index.php?option=com_content&view=article&id=71:to
xoplasmose-congenita-atualizacao-e-conscientizacao&catid=46:artigos&Itemid=68 



    

A: reativação da retinocoroidite 
B: cistos de T.gondii 

Ilustração disponível em 
http://www.portaldaoftalmologia.com.br/site/site2010/index.php?option=com_content&view=article&id=71:toxoplasm
ose-congenita-atualizacao-e-conscientizacao&catid=46:artigos&Itemid=68 



Diagnóstico 
 Diagnóstico clínico de difícil realização 

 Forma aguda: 

 Pesquisa de taquizoíto no leite, sangue, líquor, saliva , 
etc.  

 Realização de esfregaço do material centrifugado com 
coloração pelo método de Giemza 

 Biópsia e realização de cortes histológicos em gânglios 
enfartados, fígado, baço e músculo corados por 
hematoxilinaeosina. (mais indicado para pesquisa de 
bradizoítos na forma crônica) 



Diagnóstico 
 Diagnóstico imunológico: 

 Realização de testes imunológicos que detectem 
anticorpos circulantes que correspondam a fase da 
doença. 

 

 IgM:  

 Aparecem na primeira semana de infecção com pico até 1 
mês. 

 Indicam quadro agudo. 

 



Diagnóstico 
 IgG: 

 Infecção aguda: análise de duas amostras com 
intervalo de três semanas e apresentação de 
aumento nos índices de IgG 

 Pico  em até 2 meses depois da infecção 

 IgA:  

 Detectada na infecção recente, permanecendo elevado 
por no mínimo 26 semanas.  

 



Diagnóstico 
 Métodos sorológicos: 

 

 Falso positivo para IgM  para pacientes com ac 
antinucleares e  pacientes com fator reumatóide  

 

 ELISA para IgM e IgG  

 Imunofluorescência indireta  

 Hemaglutinação indireta 

 Aglutinação em látex 

 Teste do corante de Sabin-Feldman 

 



Diagnóstico 
  Teste do corante de Sabin-Feldman 

 

 Muito sensível : detecta anticorpos com diluição de 1: 16.000 

 

 Utilização de formas vivas obtidas de exsudato peritoneal de 
camundongos com 3 dias de infecção 

 É o padrão ouro no diagnóstico laboratorial, contra o qual os demais 
testes foram comparados.  

 Detecta-se IgG que podem persistir por toda vida. A exigência de 
organismos vivos para ser realizado o torna pouco disponível. 

 Atualmente em desuso. 



Diagnóstico 
 Sorologia em mulheres grávidas: 

 

 IFI ou ELISA para IgM . 

 ELISA reverso para pesquisa de IgM específico 

 IFI para IgG em 2 amostras com intervalo de  de 1 a 3 
semanas para verificar sua elevação 

 Se o título  na IFI para IgG der 1: 1000  ou for negativo na 
IF com IgM, não prosseguir a avaliação. 



Diagnóstico 
 Toxoplasmose congênita 

 Pesquisa de IgM a IgA no soro de recém-nascido 

 IFI 

 ELISA 

 

 Toxoplasmose ocular 

 Análise e comparação dos títulos de ac no humor aquoso 
(parecentese) e do soro sanguíeno através de ELISA 

 A concentração de ac (IgA e IgG) no humor aquoso deve 
se maior do que no soro. 

 



Diagnóstico 
 

 Exames neurológicos através de Ressonância 
magnética e tomografia computadorizada 

 

 PCR 



Qual a possível forma de contágio? 
Qual a forma infectante? 



Quais as possíveis formas de 
contágio? 
Quais as formas infectantes? 



Qual a possível forma de contágio? 
Qual a forma infectante? 
 



Qual a possível forma de contágio? 
Qual a forma infectante? 
 


