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Seres eucariontes, unicelulares ou pluricelulares, autótrofas
ou heterótrofas.

Maioria microscópica;

Locomoção: cílios, flagelos, pseudópodes (algumas sp. não
possuem nenhuma estrutura locomotora)

Obtêm seus alimentos por ingestão ou absorção.
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• Os protozoários são os protistas 
UNICELULARES E HETERÓTROFOS

• Vida livre ou parasitas

• Reprodução Assexuada

• Reprodução Sexuada 

(conjugação)
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• Baseada na comparação entre as seqüências de bases dos ácidos
nucléicos (DNA e RNA) e em detalhes da ultra-estrutura celular
(microscopia eletrônica):

• relações filogenéticas ainda não muito compreendidas.
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• Protozoário: Entamoeba histolytica

Entamoeba histolytica
Cisto
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Transmissão: ingestão de água ou alimentos contaminados.
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•A Entamoeba histolytica parasita principalmente o intestino 
grosso dos seres humanos, provocando feridas.

Intestino Grosso

Glóbulos Vermelhos

SANGUE
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• A ameba se reproduz no intestino grosso e forma CISTOS,
que são eliminados com as FEZES, podendo contaminar a
água e alimentos diversos.

+ FEZES

Tubo Digestivo
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• Sintomas: diarréia com sangue e fortes dores abdominais.

•Formas de Prevenção da Doença:

Beber água tratada, fervida ou clorada;

Lavar frutas, legumes e verduras

Manter bons hábitos de higiene.
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• Protozoário: Trypanosoma cruzi.
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•Transmissão: picada de um percevejo sugador de sangue, 
popularmente conhecido como BARBEIRO; transfusão de 
sangue contaminado pelo protozoário; de mãe para filho 
através da placenta ou amamentação.
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• O Trypanosoma cruzi vive no INTESTINO
do PERCEVEJO (BARBEIRO). O percevejo
pica e suga o sangue das pessoas. Durante a
picada, ele elimina fezes que contêm
tripanossomos. Coçando o local, os
parasitas são introduzidos na pele através
do orifício deixado pela picada.

• Através da corrente sanguínea, os
tripanossomos chegam ao coração e se
fixam.
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•Sintomas: febre ou inchaço ao redor do local da 
picada, feridas na pele, doenças cardíacas.
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•Formas de Prevenção da Doença:

o Tapar frestas onde os percevejos possam se
esconder;

o Substituir moradias de barro e de madeira por outras
de tijolos;

o Exigir garantia de sangue sadio em transfusões de
sangue;

o Combater o percevejo.
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