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Parte i
unidade B
Capítulo 4  Protoctistas: algas e protozoários

algumas doenças causadas 
Por Protozoários

Doença Agente causativo
Modo 

de transmissão
Sintomas principais Tratamento e prevenção

Amebíase 
(disenteria 
amebiana)

Entamoeba 
hystolitica 
(filo Rhizopoda) 

Ingestão de água 
ou alimento 
contaminados por 
cistos da ameba. 

Diarreia, dores 
abdominais e 
eliminação de 
sangue e muco com 
as fezes. 

Tratamento: drogas que matam as 
amebas no intestino.  
Prevenção: evitar que fezes 
humanas contaminem água 
potável e alimentos (saneamento 
básico), lavar bem alimentos 
consumidos crus; higiene pessoal. 

Doença 
de Chagas 
(tripanossomíase 
americana)

Trypanosoma 
cruzi 
(filo 
Zoomastigophora)

Contato com 
fezes de certos 
insetos hemípteros 
(barbeiros), que 
defecam ao sugar 
sangue. Principal 
transmissor é 
Triatoma infestans.

No primeiro 
estágio, dores, 
febre e cansaço; 
no estágio crônico, 
lesões no coração 
e insuficiência 
cardíaca.  

Tratamento: drogas que matam 
os tripanossomos no organismo 
humano, apenas nos primeiros 
estágios da doença. 
Prevenção: evitar a picada dos 
barbeiros (uso de telas, cortinados, 
inseticida etc.). 

Doença do sono 
(tripanossomíase 
africana) 

Trypanosoma 
gambiensis ou T. 
rhodesiense 
(filo 
Zoomastigophora) 

Picada da mosca 
tsé-tsé (Glossina 
palpalis). 

No primeiro 
estágio, febre, 
cansaço e anemia; 
no estágio crônico, 
perturbações do 
sistema nervoso 
central, com 
sonolência profunda. 

Tratamento: drogas que matam 
os tripanossomos no organismo 
humano, apenas nos primeiros 
estágios da doença.  
Prevenção: evitar a picada das 
tsé-tsés. 

Giardíase Giardia lamblia 
(filo 
Zoomastigophora) 

Ingestão de água 
ou alimento 
contaminados por 
cistos da giárdia. 

Diarreia e dores 
abdominais. 

Tratamento: drogas que matam 
as giárdias no intestino. 
Prevenção: evitar que fezes 
humanas contaminem água 
potável e alimentos (saneamento 
básico); lavar bem alimentos 
consumidos crus; higiene pessoal. 

Leishmaniose 
tegumentar 
(úlcera de bauru) 

Leishmania 
brasiliensis 
(filo 
Zoomastigophora) 

Picada de 
mosquito do 
gênero Lutzomyia 
(mosquito-palha).

Lesões na pele 
e nas mucosas, 
geralmente de 
bordas elevadas 
e de difícil 
cicatrização. 

Tratamento: drogas à base de 
antimônio; tratamento das lesões 
cutâneas. 
Prevenção: evitar a picada dos 
mosquitos (uso de telas, cortinados, 
inseticida etc.); combate ao mosquito 
e controle dos reservatórios naturais 
da leishmania, geralmente animais 
silvestres. 

Leishmaniose 
visceral (calazar) 

Leishmania 
chagasi 
(filo 
Zoomastigophora) 

Picada do 
mosquito-palha da 
espécie Lutzomya 
longipalpis. 

Febre e cansaço nos 
primeiros estágios. 
Afeta seriamente 
órgãos do sistema 
hematopoiético 
(baço, fígado e 
medula óssea). 

Tratamento: drogas à base de 
antimônio. 
Prevenção: combate ao mosquito 
transmissor e controle dos 
reservatórios naturais da 
leishmânia, geralmente cães. 



Moderna plus biologia
biologia dos organismos 2

amabis

martho

w
w

w
.m

o
d

e
rn

a
p

lu
s

.c
o

m
.b

r

2

Tricomoníase Trichomonas 
vaginalis 
(filo 
Zoomastigophora) 

Trata-se de 
uma doença 
sexualmente 
transmissível 
(DST). 

Ocorre 
principalmente 
na mulher, produz 
corrimento vaginal 
e ardor ao urinar. 

Tratamento: drogas que matam as 
tricomonas no organismo humano. 
Prevenção: uso de preservativo; 
pessoas contaminadas devem 
evitar relações sexuais. 

Malária 
(impaludismo 
ou febre 
intermitente) 

Plasmodium 
(filo 
Apicomplexa) 

Picada de 
mosquitos do 
gênero Anopheles. 

Febres geralmente a 
intervalos regulares, 
dependendo 
da espécie de 
plasmódio; lesões 
no fígado. 

Tratamento: drogas que matam os 
plasmódios no organismo humano 
(cloroquinas e outras). 
Prevenção: evitar a picada dos 
mosquitos (uso de telas, cortinados, 
inseticida etc.); combate ao 
mosquito; tratamento preventivo 
ao viajar para regiões malarígenas. 

Pneumonia Pneumocystis 
carinii 
(filo 
Apicomplexa) 

Pelo ar. Febre, tosse seca, 
dificuldades 
respiratórias. Ataca 
apenas pessoas com 
sistema imunitário 
debilitado (como 
portadores de HIV). 

Tratamento: drogas terapêuticas 
(principalmente trimetoprima com 
sulfametoxazol). 
Não há prevenção. 

Toxoplasmose Toxoplasma 
gondii 
(filo 
Apicomplexa) 

Ingestão de carne 
contaminada 
ou contato com 
fezes de gato 
contaminadas 
por cistos do 
toxoplasma; 
transmitida de 
mãe para filho 
durante a gravidez. 

Afeta o sistema 
nervoso, com 
perturbações 
visuais. Ocorre 
principalmente 
em pessoas com 
sistema imunitário 
debilitado, como 
portadores de HIV. 

Tratamento: drogas que matam 
os toxoplasmas no organismo 
humano (usadas com cautela 
devido à sua toxicidade). 
Prevenção: cozinhar bem os 
alimentos; evitar contato com 
gatos e cães, principalmente 
durante a gravidez. 
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