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PARASITAS EMERGENTES E REEMERGENTES

DOENÇAS TRANSMITIDAS POR VETORES
Leishmaniose Tegumentar Americana - LTA

Esquistossomose 

Chagas

Filariose

Malária

Doenças emergentes

-São doenças novas que provocam significado impacto 
sobre o ser humano, devido a sua gravidade e 
potencialidade ou pelas repercussões sociais.

Doenças reemergentes ou resistentes as drogas

- São aquelas que reaparecem após um período de declínio 
significativo ou com risco de aumento no futuro próximo.

Malária, disseminação de 
mosquitos vetores, cólera e 
dengue, influenza

Movimento internacional de 
pessoas e produtos, viagens 
aéreas

Comércio e viagens 
internacionais

Síndrome de imunodeficiência 
adquirida, hepatites virais (B e 
C), dengue, tuberculose

Crescimento populacional e 
migrações, guerras e conflitos 
civis, adensamento 
populacional, comportamento 
sexual, uso de drogas venosas

Demografia e 
comportamentos humanos

Esquistossomose, febres 
hemorrágicas, leishmanioses, 
disseminação das arboviroses 
(síndromes febris)

Agricultura, represas (UHE), 
desmatamentos e 
reflorestamentos, mudanças 
nos ecossistemas hídricos 
(UHE), enchentes e secas, 
fome, mudanças climáticas

Mudanças ecológicas, 
desenvolvimento econômico e 
manipulação ou manejo da  
terra

DOENÇAS RELACIONADASFATORES ESPECÍFICOSFATORES PRINCIPAIS

Fatores que contribuíram para a emergência de doenças 

Rev Med Minas Gerais 2009. 19 (2): 140-150



Cólera, dengue, difteria, maláriaSaneamento e controle de 
vetores inadequados, cortes 
nos programas de prevenção

-Estrangulamento 
nas medidas de 
saúde pública

Variações naturais/mutação em 
vírus (HIV), bactérias (febre 
púrpurica brasileira causada pelo 
H. influenzae), resistência aos 
antimicrobianos, antivirais, 
antimaláricos e pesticidas, 
influenza

Evolução dos microrganismos, 
pressão seletiva e 
desenvolvimento de 
resistência

-Adaptação e 
mudança dos 
agentes

Encefalopatia espongiforme 
bovina, síndrome hemolítico-
urêmica (E. coli 0157:H7), 
hepatites B e C, doença de 
chagas, infecções oportunistas 
em pacientes imunodeprimidos

Internacionalização de 
suprimento de alimentos, 
mudanças no processamento 
e empacotamento de 
alimentos, drogas 
determinantes de 
imunossupressão, uso 
inadequado de antibióticos

Indústria e 
Tecnologia

DOENÇAS RELACIONADASFATORES ESPECÍFICOSFATORES 
PRINCIPAIS

Outros fatores que contribuíram  

Leishmania, Ross 1903

Leishmaniose
Visceral

Americana
(LVA)

Leishmaniose
Tegumentar
Americana

(LTA)

Leishmaniose tegumentar

Visões do Passado
• Zoonose de animais silvestres, Ocorrência ocasional 

(pessoas em contato com florestas);
• Década 80 – Casos em 20 estados;Diagnóstico Clínico-

epidemiologico

Visões do Presente
• Mudanças no comportamento epidemiológico;

• Casos em zonas rurais desmatadas e em regiões peri-
urbanas;

• Em 2004 – Casos em todos os estados
• Diagnóstico clínico- epidemiológico-laboratorial

Fonte: SVS, 2005 / Jackson Costa



PORTARIA No- 33, DE 14 DE JULHO DE 2005

Inclui doenças à relação de notificação compulsória, define agravos de 
notificação imediata e a relação dos resultados laboratoriais que 
devem ser notificados pelos Laboratórios de Referência Nacional ou 
Regional.

O SECRETÁRIO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, no uso das atribuições 
que lhe confere o Art. 36 do Decreto no- . 4.726, de 9 de junho de 
2003 e, considerando
o disposto no Art. 4o- da Portaria no- . 2.325, de 8 de dezembro de 
2003, resolve:

ANEXO I
Lista Nacional de Agravos de Notificação Compulsória

XX. Leishmaniose Tegumentar Americana

XXI. Leishmaniose Visceral

XXII.Leptospirose

XXIII. Malária

XXIV. Meningite por Haemophilus influenzae

CASOS DE LEISHMANIOSE POR MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA –
PR 2007

Fonte: SINA N – DVDTV – Coord. Leishmanioses / SESA - PR

> 10 CASOS

< 10 CASOS

Investigação de Leishmaniose Tegumentar
2010 a Set/2015 – 15ª Regional de Saúde

Freqüência segundo Ano da Notificação

2010 ...................................................37
2011 ...................................................58
2012 ...................................................61
2013 ...................................................25
2014 ...................................................78
2015 ...................................................................71  

TOTAL ...............................................330

Média de 55 casos por ano

SINAN Net – SESA 09/2015



Leishmaniose Tegumentar Americana
(LTA)

• Acometimento de pele e mucosas

• Manifestação clínica bastante variada

• Diversidade de espécies causadoras da doença 
humana (13 espécies nas Américas e 3 no Velho 
Mundo)

Distribuição das principais espécies de Leishmania
na transmissão da LTA, Brasil – 2005

As espécies apresentadas no mapa são responsáveis pela LTA, 
sendo que L. braziliensis, L. guayanensis e L. amazonensis são 
as três principais no Brasil.

Agente 
etiológico - LTA

Importância Epidemiológica dos Flebotomíneos

LutzomyiaLutzomyia ((LutzomyiaLutzomyia) ) longipalpislongipalpis
(Lutz & Neiva)(Lutz & Neiva)

 NyssomyiaNyssomyia neivaineivai (Pinto)(Pinto)
 NyssomyiaNyssomyia whitmaniwhitmani ((AntunesAntunes & & 

CoutinhoCoutinho))
 MigonemyiaMigonemyia migoneimigonei (Fran(Françça)a)
 NyssomyiaNyssomyia intermediaintermedia (Lutz & Neiva)(Lutz & Neiva)
 PintomyiaPintomyia fischerifischeri (Pinto)(Pinto)
 PintomyiaPintomyia pessoaipessoai (Coutinho & (Coutinho & BarrettoBarretto))

Leishmaniose Visceral Leishmaniose Tegumentar Americana

Aula Entomologia Médica/2009 - Por Allan M. Silva
Foto: José Ribeiro, NIAID



No Paraná há 34 espécies descritas (Aguiar & Medeiros, 

2003).
No Estado do Paraná, segundo Silva et al. (Neotrop Entomol 37:209-225,2008), a fauna flebotomínea de 37 

municípios (46 localidades) compreende 23 espécies: Brumptomyia brumpti (Larrousse), Br. cunhai 

(Mangabeira), Br. ortizi Martins et al., Brumptomyia sp.1, Evandromyia correalimai (Martins et al.), Ev. 

cortelezzii (Brèthes), Expapillata fi rmatoi (Barretto et al.), Lutzomyia gaminarai (Cordero et al.), Martinsmyia

alphabetica (Fonseca), Micropygomyia ferreirana (Barretto et al.), Mi. Longipennis (Barretto), Mi. quinquefer

(Dyar), Migonemyia migonei (França), Nyssomyia neivai (Pinto), Ny. whitmani (Antunes & Coutinho), 

Pintomyia bianchigalatiae (Andrade-Filho et al.), Pi. christenseni (Young & Duncan), Pi. fi scheri (Pinto), Pi. 

monticola (Costa Lima), Pi. pessoai (Coutinho & Barretto), Psathyromyia lanei (Barretto & Coutinho), Pa 

pascalei(Coutinho & Barretto) e Pa shannoni (Dyar).

O primeiro registro de Lutzomyia longipalpis (Lutz & Neiva, 1912) (Diptera: Psychodidae), 

no Estado do Paraná, Brasil – MARÇO/2012 

Demilson Rodrigues dos Santos, Adão Celestino Ferreira e Alceu Bisetto Junior

Coord. Entomologia Médica SESA/PR

Coord. Entomologia Médica SESA/PR

Distribuição de flebotomíneos coletados no Estado

Inseto 
morde

Proteínas da 
saliva do inseto 
desencadeiam 

defesa 
imunológica 
localizada

Células de 
defesa 
liberam 

histamina

Inflamação:
pele 

vermelha e 
coceira

A Saliva de Insetos Hematófagos

Flebotomíneos: alimentam-se o suficiente por pouco 
tempo.

ao morder o hospedeiro, o inseto secreta 
substâncias vaso dilatadoras. 

O hospedeiro ficará ciente do parasita em 
poucos segundos.



CICLO BIOLÓGICO

www.who.int/tdr/diseases/leish/lifecycle.htm

CICLO BIOLÓGICO

I - Promastigota

FORMAS EVOLUTUVAS



II - Amastigota

FORMAS EVOLUTUVAS

Representação 
esquemática

Clínica e exame dermatológico sugestivos

• Picadas de flebotomíneo
Dificilmente é o que se vê quando o  paciente procura 
auxílio médico
Lesão papulosa
Lesão tuberosa

• Indolores ou pouco dolorosas;
• Geralmente em áreas expostas do tegumento,

e que não regridem com o uso correto de
antibióticos sistêmicos e/ou tópicos.

Leishmaniose Cutânea - lesões típicas

LTA – Lesão cutânea 
localizada em
estágio inicial, com 
carasterística de placa 
infiltrativa
(observar nesta fase ausência 
de ulceração).



Leishmaniose Cutânea - lesões típicas

LTA – Lesão cutânea 
localizada, ulcerada
franca com bordas 
elevadas infiltradas
com hiperemia ao seu 
redor – Estágio inicial da 
ulceração.

Leishmaniose Cutânea - lesões típicas

LTA – Lesão ulcerada franca, única, pequena, com bordas elevadas, 
infiltradas (com hiperemia ao seu redorA) e fundo granuloso.

A B

Como diagnosticar

Clínicos

Laboratoriais

Epidemiológico

Exames de baixa, média e alta complexidade

Adequar a realidade 

Devem ser precisos e confiáveis, poi vão auxiliar na 
conduta médica e beneficiar o paciente



DIAGNÓSTICO
Métodos Laboratoriais

Molecular Parasitológico Imunológico

IFI

ELISA IDRM

PCR
Cultura e

isolamento
Pesquisa

direta

PROCEDIMENTOS

Obtenção de material biológico

• Escarificação – Exame Direto

•Biópsia
•Punção Cultivo

PARASITOLÓGICO
Exame direto: Escarificação

Anti-sepsia

Borda da lesão



PARASITOLÓGICO

Movimento de escarificação 
suave, evitando sangramento

Coleta do material com a 
parte não cortante da 
lâmina do bisturi e 

PARASITOLÓGICO

PARASITOLÓGICO



PARASITOLÓGICO

PARASITOLÓGICO
Aspecto de Lâminas de escarificação Microscopia ótica 

(objetiva de imersão)

PARASITOLÓGICO
Problemas:

1 – Amostras

• Lesões com contaminação secundária

2 – Coleta do material

• Anti-sepsia adequada

• Material estéril

Além da confecção e coloração da amostra



PARASITOLÓGICO

Exame direto

1 – Escarificação

Vantagens

Desvantagens Baixa sensibilidade (lesões antigas)

• Método simples e baixo custo
• Realização por profissionais treinados
• Muito útil em áreas carentes
• Pode ser repetido inúmeras vezes

PARASITOLÓGICO

Pesquisa direta - diagnóstico

- Serão necessárias, pelo menos, duas lâminas de cada 
paciente;

- Elas deverão ser identificadas individualmente com o 
nome do paciente e a data da coleta e acompanhadas 
da ficha de identificação (GAL) e Notificação;

- Para o transporte, as lâminas deverão ser colocadas 
em frascos ou caixas de plástico próprios para transporte 
de lâmina e acondicionadas em caixas de papelão (tipo 
SEDEX), para o envio, 

Exame complementar para confirmação 
diagnóstica

Intradermo Reação de Montenegro

• Princípio do teste:

- Medida da resposta imune celular aos 
antígenos de Leishmania, in vivo.



Exame complementar para confirmação diagnóstica

Exame complementar para confirmação diagnóstica

• Aplicação

- 0,1 mL de antígeno de Leishmania, na 
face anterior do antebraço do paciente, 
por via intradérmica

-Leitura:

- Observa-se a reação 48 a 72 horas após 
a aplicação.

- Utiliza-se o método proposto por Sokal 
(1975), de demarcação da enduração com 
caneta esferográfica, e medida com régua 
milimetrada

Intradermo Reação de Montenegro



Intradermo Reação de Montenegro

. Leitura:

-Observa-se a reação 48 a 72 horas após a aplicação.

- Utiliza-se o método proposto por Sokal (1975), de demarcação 
da enduração com caneta esferográfica, e medida com régua 
milimetrada

. Positividade:

- Endurações maiores ou iguais a 5 mm são consideradas reações 
positivas

Observação por 30 minutos

Ocorrência de reações imediatas



TRATAMENTO - DROGAS

• Antimonial pentavalente – N-metilglucamina

• Anfotericina B

• Isotionato de Pentamidina

LTA - MEDIDAS DE CONTROLE

AÇÕES
INTEGRADAS

Atividade de educação em saúde e capacitação
profissional em diferentes níveis

Conhecimento e
controle da fauna

flebotomínica

Diagnóstico e
tratamento dos casos

humanos

25660492160220848TOTAL

1310101120020715/01/2004

PERÍODO DE APLICAÇÃO DO INSETICIDA29 e 30/12

139901041343074420/11/03

RETIRADA DE 20 TONELADAS DE LIXO DOMÉSTICO 
DAS MARGENS DA RESERVANovembro

103602871391179729 e 30/10

Abrigo/AnimaisResidências/MurosMataAbrigo/AnimaisResidências

TOTALCOLETAS MANUAISARMADILHAS DE FALCÃODATAS

ANO 2003

Flebotomíneos coletados em armadilhas e coletas manuais no 
Conjunto Residencial Borba Gato em Maringá.





Desafios

•Diagnóstico precoce

•Organização dos serviços ( Capacitação profissional em 
diferentes níveis) “DESCENTRALIZAÇÃO DO 
DIAGNÓSTICO)

•Redes de Referência e Contra Referência

•Novas Drogas – Tratamentos: Dose única/Via Oral

•Co-infecções (HIV)

•Desenvolvimento X Equilíbrio Ambiental

MALÁRIA

MALÁRIA
REGIÃO AMAZÔNICA X EXTRA-AMAZÔNICA

Baixo número de casos

Baixa “relevância”:
população/serviço de saúde/gestores

Atraso e falha no diagnóstico e no 
tratamento

Maior risco de letalidade

Menor demanda por capacitações  / 
atualizações



Letalidade
2004

0,015 / 100 casos
(1 / 6.667)

Letalidade
2004

0,78 / 100 casos
(1 / 128)

52 vezes 
maior !!!

AM X Extra AM

Extra-Amazônia
•2011 – 90x 
• 2012 – 40x 
• 2013 – 60x 
• 2014 – 190x 

70,83 vezes
Mais mortes.

Conhecimento das áreas de 
risco de transmissão de 

malária no Paraná

1968

Guaíra

Foz do Iguaçu

Porto Rico

MT 2010 modificado pelo autor

Áreas de risco de transmissão de 
malária                           

A. cruzii
A. bellator

A. darlingi

A. albitarsis



A Malária como diagnóstico diferencial:Dengue, leptospirose 
e outros agravos com maior demanda por capacitações para 
técnicos da Assistência e VE dos municípios.

Capacitações no manejo clínico 
de outros agravos febris agudos

Malária
como

Diagnóstico Diferencial

Informar técnicas e locais 
de 

diagnóstico e tratamento de 
malária

2 - Aumentar a suspeição diagnóstica:

D E N G U E  M A L Á R I A  M E N I N G O  H A N T A  F E B R E  
M A C U L O S A  

FF ee bb rr ee   
 

 
 
C e fa lé ia  
 
M ia lg ia  
 
E xa n tem a  
 
P ros traç ão  
 
V ô m ito  
 
H em orra g ia  
 

M a n ifes ta çõ es  
S N C  
 
C h oq u e  
 

F eb re  
 

C ala frio   
 
 
 
 
 
 
 
P ros tra çã o  
 
V ô m ito  
 
H em orra gia  
 

M an ifes taç õ es  
S N C  
 
C ho q u e 
 

F eb re   
 

C a la frio  
 
 
 
 
 
 
 
P ros traç ão  
 
V ô m ito  
 
H em orr ag ia  
 

M a n ifes ta ç ões  
S N C  
 
C h oq u e  

F eb re  
 

C a la frio   
 
C efa lé ia   
 
M ia lg ia  
 
 
 
 
 
V ô m ito  
 
H em o rrag ia  
 

 
 
 
C h oq u e  

F eb re   
 

C ala frio  
 
C efa lé ia  
 
M ia lg ia  
 
E xan tem a  
 
 
 
V ô m ito  
 
H em orra g ia  
 

 
 
 
C h oq u e  
 
 

SSííndrome Febril ndrome Febril IcteroIctero HemorrHemorráágica Agudagica Aguda



D E N G U E  M A L Á R IA  M E N IN G O  H A N T A  F EB R E  
M A C U L OS A  

FF eebb rr ee   
 

 
 
C efa lé ia 
 
M ialgia 
 
Exantem a 
 
P rostração 
 
V ôm ito 
 
H emorragia 
 

M anifestações 
S N C  
 
C hoque 
 

Febre 
 

C alafrio   
 
 
 
 
 
 
 
Prostração 
 
V ômito 
 
Hem orragia  
 

M anifestações 
SN C  
 
C hoque 
 

F ebre  
 

C ala frio 
 
 
 
 
 
 
 
P rostração 
 
V ôm ito  
 
H emorragia 
 

M anifestações 
S N C  
 
C hoque 

F ebre  
 

C ala frio  
 
C efa léia  
 
M ia lgia  
 
 
 
 
 
V ômito  
 
H emorragia 
 

 
 
 
C hoque 

Febre  
 

C alafrio 
 
C efalé ia  
 
M ialgia  
 
Exantema  
 
 
 
V ôm ito 
 
Hem orragia  
 

 
 
 
C hoque 
 
 

SFIHASFIHA

O que pode orientar a melhor hipótese diagnóstica entre 
doenças e terapêutica diferentes para sintomas semelhantes?

Lembrando: diagnóstico errado = manejo clínico inadequado e óbito!

D E N G U E  M A L Á R IA  M E N IN G O  H A N T A  F EB R E  
M A C U L OS A  

FF eebb rr ee   
 

 
 
C efa lé ia 
 
M ialgia 
 
Exantem a 
 
P rostração 
 
V ôm ito 
 
H emorragia 
 

M anifestações 
S N C  
 
C hoque 
 

Febre 
 

C alafrio   
 
 
 
 
 
 
 
Prostração 
 
V ômito 
 
Hem orragia  
 

M anifestações 
SN C  
 
C hoque 
 

F ebre  
 

C ala frio 
 
 
 
 
 
 
 
P rostração 
 
V ôm ito  
 
H emorragia 
 

M anifestações 
S N C  
 
C hoque 

F ebre  
 

C ala frio  
 
C efa léia  
 
M ia lgia  
 
 
 
 
 
V ômito  
 
H emorragia 
 

 
 
 
C hoque 

Febre  
 

C alafrio 
 
C efalé ia  
 
M ialgia  
 
Exantema  
 
 
 
V ôm ito 
 
Hem orragia  
 

 
 
 
C hoque 
 
 

SFIHASFIHA

HISTÓRIA 
EPIDEMIOLÓGICA

MALMALÁÁRIARIA

DEFINIÇÃO DE CASO SUSPEITO
-A associação de critérios clínicos e epidemiológicos é muito 
importante para a suspeição da doença.

- A sintomatologia geral em paciente procedente de área 
malarigena, obrigatoriamente indica a solicitação de exame 
confirmatório da infecção.



MALMALÁÁRIARIA

• RELATO DE FEBRE
• DESLOCAMENTO PARA LOCALIDADE COM TRANSMISSÃO DE MALÁRIA

DEFINIÇÃO DE CASO SUSPEITO

Atividades de agronegócio,
ecoturismo, pesca esportiva. Trabalhadores da construção civil

e missionários.

Descentralização do Diagnóstico
Mantido a microscopia 
como método “ouro”
para diagnóstico.

Divulgação para uso Teste Rápido 
e do protocolo de tratamento.

(COLETA DE LÂMINAS)



Controle de qualidade de lâminas

– Divulgação 
Fluxo de 
notificação, 
diagnóstico e 
tratamento.

• Gota espessa: Método de Walker e Giemsa

• Esfregaço sanguíneo: Giemsa

• TDR – Teste de Diagnóstico Rápido ParaSigth-F, 
ICT Malária Pf, OptiMAL e Pf Pan

• QBC (quantitative buffy coat): microscopia 
epifluorescente de amostra centrifugada, corada 
pelo laranja de acridina

ALGUNS MÉTODOS DIAGNÓSTICOS



GOTA ESPESSA

Modelos de lâminas utilizadas na 
microscopia da malária

Gota espessa padrão Esfregaço sanguíneo

Gota espessa + esfregaço

Pesquisa em gota espessa e esfregaço delgado

• Serão necessárias ao menos duas lâminas de cada 
paciente, coletadas de forma apropriadas.

• GOTA ESPESSA 
-Vantagens:

Concentra maior quantidade de sangue
Desemoglobinazação
Distribuição dos parasitos e leucócitos



Pesquisa em gota espessa e esfregaço delgado
• Serão necessárias ao menos duas lâminas de cada 
paciente, coletadas de forma apropriadas.

• GOTA ESPESSA 
Desvantagens: 

Requer experiência
Requer processamento rápido depois de colhida 

a amostra
Pode apresentar hemólise, supercoloração e 

descoloração

• ESFREGAÇO (Camada delgada) 
- Vantagens:

Por fixar as hemácias, permite um melhor 
estudo da morfologia do parasito;

A perda de parasitos é menor que na gota 
espessa;

Resistem mais ao atrito;
São mais duráveis e conservam a coloração 

original.

Pesquisa em gota espessa e esfregaço delgado

• ESFREGAÇO (Camada delgada) 
-
-Desvantagens: 

Menos quantidade de sangue e uma única 
camada ocupando uma área maior;

Não é indicado para o diagnóstico inicial;
Distribuição de leucócitos e parasitas não é ao 

acaso;
Necessita examinar uma área extensa para 

detectar todas as formas parasitárias.

Pesquisa em gota espessa e esfregaço delgado



Corte transversal de uma gota espessa e o que ocorre após a desemoglobinização. 

Desenho de Heloísa Maria Nogueira Diniz, adaptado de: PRAT, J.G.; TRAID, M.C.; MORAIS, P.; ANDRADE, S.L.

CORTE TRASNVERSAL DE UMA GOTA ESPESSA APÓS A 
DESEMOGLOBINIZAÇÃO. 

TÉCNICA DE WALKER (Azul de metileno e Giemsa)

TÉCNICA DE WALKER (Azul de metileno e Giemsa)



 AntígenosAntígenos
presentespresentes
no no sanguesangue

 AnticorposAnticorpos
presentespresentes
na fitana fita

 ConjugadosConjugados
reveladoresreveladores

PRINCÍPIO DOS TESTES RÁPIDOS

Teste Rápido

• Nota informativa nº 009/2014 
CGPNCM/DEVEP/SVS/MS

Objetivo
• Ampliar a capacidade de diagnóstico

Uso
• Onde inexiste a disponibilidade da gota
• Em locais onde realiza a gota e encaminha para a 

referência para confirmação de diagnóstico

Teste Rápido Pf/Pan
• HRP-II – P.falciparum
• pLDH – P. falciparum e demais espécies



Teste Rápido - Pf Pf Pv
• HRP-II e pLDH – P. falciparum
• pLDH – P. vivax

Teste Rápido - Pf Pf Pv
• HRP-II e pLDH – P. falciparum
• pLDH – P. vivax

QBC (quantitative buffy coat)QBC (quantitative buffy coat)



QBC (QBC (quantitativequantitative buffybuffy coatcoat))

Pesquisa de DNA de plasmódio

Reação em cadeia da polimerase

Técnicas Moleculares

• Plasmodium malarie
• Resposta terapêutica
• Baixa parasitemia
• Malária mista

OBJETIVOS DA PCR

MALÁRIA – Ciclo Biológico



CARACTERÍSTICAS DO Plasmodium falciparum

CARACTERÍSTICAS DO Plasmodium falciparum

Trozoítos

CARACTERÍSTICAS DO Plasmodium falciparum

esquizonte maduro com 18 
merozoítos (entre 8 e 24 merozoítos)



CARACTERÍSTICAS DO Plasmodium falciparum

GAMETÓCITO

CARACTERÍSTICAS DO Plasmodium falciparum

esquizontes

gametocito

trofozoítos

CARACTERÍSTICAS DO Plasmodium vivax NO 
SANGUE

Estágios de trofozoítos

Trofozoíto jovem



CARACTERÍSTICAS DO Plasmodium vivax NO 
SANGUE

Estágios de trofozoítos

Trofozoíto maduro

CARACTERÍSTICAS DO Plasmodium vivax NO 
SANGUE

Estágios parasita

Esquizonte jovem

CARACTERÍSTICAS DO Plasmodium vivax NO 
SANGUE

Estágios parasita

Esquizonte maduro



Gametócito

CARACTERÍSTICAS DO Plasmodium vivax NO 
SANGUE

Estágios parasita

CARACTERÍSTICAS DO Plasmodium vivax NO 
SANGUE – Gota Espessa

CARACTERÍSTICAS DO Plasmodium vivax NO 
SANGUE – Gota Espessa

pequeno esquizonte e múltiplos trofozoítos

esquizonte

trofozoíto



CARACTERÍSTICAS DO Plasmodium OVALE NO SANGUE

CARACTERÍSTICAS DO Plasmodium malariae NO SANGUE

RESULTADOS POSITIVOSRESULTADOS POSITIVOS



• PARASITOS EM 100 CAMPOS
•Cruzes Por mm3

• <½ + =1 a 39 formas x 5 5 a 195 formas  
• ½ + = 40 a 60 formas x 5 200 a 300 formas  
• + = 1 parasita / campo x 5 500 formas
• ++ = 2-20  parasitas / campo x 5 1000 a 10.000 formas
• +++ = 21-200 parasitas / campo x 5 10.500 a 100.000
• ++++ = mais de 200 parasitas / campo x 5 acima de 100.000

Estimativa da Estimativa da parasitemiaparasitemia

Método semi-quantitativo de avaliação 
1 GOTA = 0,2mm3

0,2 x 5 = 1,0mm3

FICHA DE NOTIFICAÇÃO - SinanNet

FICHA DE NOTIFICAÇÃO - SinanNet



SISTEMA DE LABORATSISTEMA DE LABORATÓÓRIOS DE SARIOS DE SAÚÚDE PDE PÚÚBLICABLICA
NA REGIÃO EXTRANA REGIÃO EXTRA--AMAZÔNIAAMAZÔNIA RNRN

ALAL

PIPI

PE

SESEBABA

MGMG

MSMS

SP
PRPR

SC

ESES

RJRJ

SCSC

SPSP

RSRS

DFDF

GOGO

PBPB

CECE

LACEN

REGIÃO 
SUL

TOTAL DE LABORATÓRIOS NO 
ESTADO

É FEITO CONTROLE DE 
QUALIDADE/REVISÃO

PR LACEN   + 12 NÃO

SC LACEN + Lab. Particulares SIM

RS LACEN + 4 NÃO

>40 SIM

SITUAÇÃO LABORATÓRIOS - 20032011



DOENÇA DE CHAGAS

Trypanosoma cruzi

Agente etiológico da doença de Chagas –Tripanosomíase Americana 

- doença infecciosa cujo nome foi dado em homenagem a seu 

descobridor, o cientista brasileiro Carlos Chagas.

Gênero TrypanosomaCaracterísticas gerais:

-Parasitos de sangue e de tecidos (algumas espécies não invadem células)
-Posse de um único flagelo
-Alternância de estágios evolutivos

amastigota

epimastigota tripomastigota

esferomastigota

Reino         Protista

Sub-reino   Protozoa

Filo             Sarcomastigophora

Sub-filo       Mastigophora

Classe        Zoomastiphorea

Ordem        Kinetoplastida

Família       Trypanosomatidae

Gêneros     Leptomonas

Herpetomonas

Blastocritidia

Crithidia

Phytomonas

Endotrypanum

Leishmania

Trypanosoma

Gênero Trypanosoma

http://www.meuclub.net/mapa-mundi-para- imprimir/

Descrito em praticamente todos 
os continentes
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Possui ampla variedade de hospedeiros 
vertebrados, sendo  encontrado em 
todas as classes de animais

Importantes 
doenças !!!!



• Epimastigotas

flageladas 

• Epimastigotas sem 

flagelo

• Esferomastigotas

• Tripomastigotas

Elevada diversidade 
morfológica

Gênero Trypanosoma

Vetorial: através dos insetos triatomineos. Forma importante devido à
domiciliação de algumas espécies.

Os triatomineos são insetos hematófagos, encontrados em todos os 
extratos florestais e em todos os biomas. Várias espécies participam 

do ciclo de transmissão do T. cruzi

Transfusional: 2ª forma mais importante de propagação da doença nos centros 
urbanos. Vigilância mais efetiva nos Serviços de hemoterapia

Vertical: transmissão transplacentária – pode ocorrer em qualquer fase da 
doença ou qualquer fase da gestação

Oral: Comum entre os animais – ultimamente tem ganhado atenção pelos casos 
registrados principalmente na Amazônia Legal (Amazonas, Maranhão, Mato 
Grosso, Pará, Tocantins)

Outras formas: leite materno, acidentes laboratoriais, transplante de órgãos.      

Gênero Trypanosoma - Transmissão

Ciclo biológico  - Trypanosoma cruzi



Caso suspeito

Presença de febre prolongada (>7 dias) associada à manifestações clinicas que 
podem ser muito variadas (DCA).

• residente/visitante de área com ocorrência de triatomíneos
• tenha sido recentemente transfundido/transplantado
• tenha ingerido alimento suspeito de contaminação pelo T. cruzi
• seja recém-nascido de mãe infectada 

Definição de caso 

Reforçam as suspeitas

• Critérios  laboratoriais

• Critérios clínicos-epidemiologicos

Todos os casos devem ser imediatamente notificados ao Sistema de
Informação de Agravos de Notificação (Sinan)

Todos os casos devem ser imediatamente notificados ao Sistema de
Informação de Agravos de Notificação (Sinan)

Doença de Chagas

Formas Clínicas

Aguda: fase onde predomina a circulação do parasito na corrente sanguínea. 
Pode passar despercebida, evoluindo para a fase crônica ou para 

formas graves e letais

Crônica: Predomínio das formas teciduais – raros parasitas circulantes.
De acordo com o comprometimento essa fase pode ser classificada em:
Forma Indeterminada: paciente assintomático
Forma cardíaca: pacientes com comprometimento cardíaco. Ocorre em 
cerca de 30% dos casos crônicos  com elevada mortalidade 
Forma Digestiva: comprometimento do sistema digestivo. Ocorre em 
10% dos casos.
Forma associada: cardiodigestiva

EpidemiológicosClínicos

Laboratoriais

Na rede básica de saúde os métodos laboratoriais baseia-se 

principalmente em ensaios sorológicos e parasitológicos

Diagnóstico



Diagnóstico

• parasitológicos: exame à fresco, esfregaços, gota espessa, 
hemocultura, Métodos de concentração: Strout, microhematócrito e                                  
creme leucocitário , citocentrifugação

• sorológicos: IFI, ELISA, HAI (hemaglutinação indireta)

• moleculares: através da PCR – disponível nos centros de pesquisa

Métodos laboratoriais:

Forma aguda, crônica, reativação 

Exames complementares para verificação do estado geral, em 
especial aos sistemas usualmente acometidos na fase crônica

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_vigilancia_epidemiologica_7ed.pdf

Microfilária

Esquistossomose

Doença endêmica em vários países das Américas e 
África, causada pelo Schistosoma mansoni, com 
sintomatologia geral ou intestinal. Por vezes 
podem surgir formas graves com extensa fibrose 
hepática, hipertensão portal e esplenomegalia.



• Introdução: 
• Distribuição: 16 estados - 10 a 12 milhões de 

parasitados
– Brasil - maior foco de esquistossomose 

mansônica do mundo
– zonas quentes e úmidas do nordeste -

Paraíba até o norte de MG

Esquistossomose

Esquistossomose

Schistosoma mansoni - BIOLOGIA



Ovo

Miracídio

Hospedeiro intermediário

(caramujo)

Hospedeiro 
definitivo

(homem)

Ciclo (heteroxeno)

• Diagnóstico 
– clínico
– laboratorial (após 45 dias)

• métodos diretos - exames de fezes
Kato-Katz
H.P.J.

• métodos indiretos 
exames imunológicos e PCR

Esquistossomose

Método KATO modificado por KATZ e colaboradores



http://parquetmol.blogspot.com.br/2013/12/t ecni ca-kato.html

http://parquetmol.blogspot.com.br/2013/12/t ecni ca-kato.html
http://parquetmol.blogspot.com.br/2013/12/t ecni ca-kato.html

http://parquetmol.blogspot.com.br/2013/12/t ecni ca-kato.html

Inquérito Nacional de Prevalênci a da Esquistossomose Mansonilacen/ SESA-PR10/2011

• Controle
– tratamento dos doentes
– eliminação dos moluscos - moluscicidas
– engenharia sanitária
– educação em saúde
– controle biológico

Esquistossomose



Esquistossomose

Esquistossomose

Curso de Malacologia e esquistossomose
Ministério da Saúde
Fundação Oswaldo Cruz
Centro de Pesquisas René Rachou (Nov 2003)

roderleiaraujo@sesa.pr.gov.br
Seção de Parasitologia

RODERLEI DE ARAUJO 
Mat. SIAPE 503126 - CRF PR 18703 

LACEN PR - Divisão de Laboratórios de Epidemiologia e Controle de Doenças

Fone: 41 3299-3200 fax 41 3299-3204

Instituto de Pesquisa Evandro Chagas

FIOCRUZ

Aulas baseadas no curso de atualização em diagnóstico 
laboratorial de malária e de leishmanioses.


