
 
PROTOZOÁRIO 

CAUSADOR 
VETOR e 

TRANSMISSÃO 
CONTÁGIO SINTOMAS PROFILAXIA 

TRIPANOSSOMÍASE 
ou DOENÇA DE 

CHAGAS 

Trypanossoma cruzi 
 

(flagelado) 

Percevejo chamado 
“barbeiro” 

Triatoma infestans 

O inseto após picar, 
defeca e essas fezes 
contaminadas penetram a 
pele ao coçar. 

- processos inflamatórios  
- o protozoário invade o 
coração, multiplicando-se 
no miocárdio causando 
taquicardia e hipotensão. 

- combate ao mosquito  
- melhoria de construções 
- cuidado em transfusões 
- tratamento aos doentes 

LEISHMANIOSE ou 
ÚLCERA DE BAURU 

Leishmania brasiliensis 
 

(flagelado) 

Mosquito-palha 
 

Phlebotomus intermedius 

Fêmeas hematófagas que 
se contaminam ao picar 
animais silvestres e 
contaminam então o 
homem. 

- lesões cutâneas 
principalmente no nariz e 
na boca 
- com evolução lenta 
- cicatrização em  1 ano 

- combate ao mosquito  
- uso de telas e inseticidas 
- tratamento aos doentes 

TRICOMONÍASE 
Trichomonas vaginalis 

 
(flagelado) 

Pessoas contaminadas 

Uso de sanitários sem 
higiene, toalhas úmidas 
contaminadas, ato sexual 
e via congênita.  

Infecção assintomática na 
maioria dos casos.  
- corrimento e coceira 
- processos inflamatórios 

- uso de preservativo 
- cuidado com roupas e 
locais 
- higiene pessoal 
- tratamento aos doentes 

GIARDÍASE 
Giardia lamblia 

 
(flagelado) 

Fezes de pessoas 
contaminadas 

Alimentos e água 
contaminados. 

 Afeta principalmente o 
intestino delgado 
provocando mal estar, 
cólicas, fraqueza e perda 
de peso. 

- cuidado com alimentos 
- hábitos de higiene  
- saneamento básico 

AMEBÍASE 
Entamoeba histolytica 

 
(rizópode) 

Fezes de pessoas 
contaminadas. 

Alimentos e água 
contaminados, mãos sujas 
com matéria fecal. 

 
- disenterias, processos 
inflamatórios e 
necróticos. 

- cuidado com alimentos 
- hábitos de higiene  
- saneamento básico 

MALÁRIA ou 
MALEITA 

Plasmodium vivax,           
P.falciparum e P.malariae 

 
(esporozoário) 

Mosquito-prego 
 

Anopheles sp. 

Fêmeas hematófagas do 
mosquito que injetam 
saliva contaminada e com 
substância anticoagulante   

- febre alta 
- enfraquecimento e 
anemia 
- lesões no fígado, baço e 
medula óssea 

- combate ao mosquito  
- uso de telas e inseticidas 
- tratamento aos doentes 
- vacinação quando visitar 
lugares endêmicos 

TOXOPLASMOSE 
Toxoplasma gondii 

 
(esporozoário) 

Cães, gatos, ratos e 
pombos. 

 
 
 

Ingestão de cistos do 
parasita em geral 
existente nas fezes de 
gatos, ingestão de carne 
mal cozida contaminada, 
via congênita. 

Em geral assintomática. 
Mais grave em grávidas e 
portadores de AIDS. 
- ataca células sanguíneas 
- invade órgãos 
- febre e dor 

- não consumir carnes 
malcozidas 
- hábitos de higiene 
- cuidado com tanques de 
areia 

 


