
REINO PROTOZOA

Protozoários são organismos unicelulares mais primitivos do que os animais
e não importa quão complexo seja o seu corpo, todas as diferentes estruturas
estão contidas em uma única célula.

Os protozoários, à semelhança da maioria dos microrganismos, são
eucarióticos, ou seja, sua informação genética está armazenada nos
cromossomos contidos em um envelope nuclear. Deste modo, eles se
diferenciam das bactérias, as quais não apresentam núcleo e seu único
cromossomo é espiralado, como uma meada de lã, no citoplasma. Este
arranjo primitivo, verificado apenas em bactérias, riquétsias e em algumas
algas, é denominado procariótico e tais microrganismos podem não ser
considerados animais nem vegetais, mas sim como um reino distinto de
organismos procarióticos, o reino Monera.

ESTRUTURA E FUNÇÃO DOS PROTOZOÁRIOS
Os protozoários, à semelhança de outras células eucarióticas, apresentam
núcleo, retículo endoplasmático, mitocôndria, corpúsculo de Golgi e
lisossomos. Além disso, como sua existência é independente, possuem
diversas outras estruturas subcelulares ou organelas, com distintas



características de organização e funções.
Assim, por exemplo, no gênero Trypanosoma (Figura 2.1) a locomoção é

facilitada por um único flagelo e em alguns outros protozoários é facilitada
por vários flagelos. O flagelo é uma fibra contrátil oriundo de uma estrutura
denominada corpo basal; em algumas espécies encontra-se aderido ao corpo
do protozoário, ao longo de seu comprimento, de modo que quando o flagelo
se movimenta a membrana celular (película) é empurrada e forma uma
membrana ondulante. Às vezes, também se projeta além do corpo do
protozoário como um flagelo livre. Durante a movimentação a morfologia
destes microrganismos é mantida por microtúbulos da película.

Outros protozoários, como Balantidium (Figura 2.2), se movimentam por
meio de cílios, que são pelos curtos e finos; cada um se origina de um corpo
basal; estes recobrem grande parte da superfície corporal e se movimentam
em concordância para ocasionar o movimento. Nestas espécies, há uma boca,
ou citóstoma, e o movimento ciliar também é utilizado para levar alimento
em direção a esta abertura.

Um terceiro meio de locomoção, utilizado por protozoários como
Entamoeba (Figura 2.3), envolve pseudópodes, que são prolongamentos
citoplasmáticos. O movimento ocorre à medida que o resto do citoplasma flui
neste prolongamento. Os pseudópodes também possuem capacidade
fagocítica e podem atuar como um cálice, que se fecha, envelopando
alimento particulado em um vacúolo.

Por fim, alguns protozoários, à semelhança de estágios extracelulares de
Eimeria, não apresentam meios evidentes de locomoção; contudo, são
capazes de realizar movimentos por deslizamento.

Em geral, a alimentação do protozoário parasita ocorre por meio de
pinocitose ou de fagocitose, dependendo se os materiais que alcançam a
célula são minúsculas gotículas de líquidos ou pequenos objetos
macromoleculares. Em ambos os casos, o mecanismo é o mesmo; a
membrana celular engloba gradativamente a gotícula ou o objeto, os quais



aderem a sua superfície externa. Depois disso, a partícula é transportada para
o interior da célula, onde a fusão com lisossomos ocasiona sua digestão. Por
fim, o material não digerido é expelido da célula. Como mencionado
anteriormente, alguns protozoários ciliados e, também, alguns estágios dos
microrganismos que causam malária, obtêm alimento por meio de
citoestoma. Na base do citoestoma o alimento penetra em um vacúolo para
digestão no interior da célula. Produtos metabólicos são excretados por
difusão através da membrana celular.

Figura 2.1 Trypanosoma brucei, mostrando flagelo e membrana ondulante.



Figura 2.2 Morfologia do protozoário intestinal Balantidium.

Figura 2.3 Entamoeba histolytica apresenta um estágio trofozoíta ameboide
e um estágio cístico não móvel com quatro núcleos.

O estágio infectante de alguns protozoários é denominado esporozoíta,
enquanto o termo trofozoíta se aplica ao estágio do protozoário no
hospedeiro, que se alimenta e cresce até que inicia a divisão. Na maioria dos
protozoários, a reprodução é assexuada e envolve divisão binária ou, no caso



de Babesia nos eritrócitos, por meio de brotamento. Outra forma de
reprodução assexuada, notada no subfilo Sporozoa, é merogonia
(esquizogonia). Nesta última forma, a trofozoíta cresce até alcançar um
grande tamanho, enquanto o núcleo se divide repetidamente. Esta estrutura é
denominada meronte (esquizonte) e, quando maduro, cada núcleo adquire
uma porção do citoplasma, de modo que o meronte fica preenchido com
grande quantidade de microrganismos distintos alongados, denominados
merozoítas. Por fim, o meronte se rompe e libera merozoítas individuais.

Em geral, os protozoários que se dividem apenas de forma assexuada têm
um curto período de geração e como não podem trocar material genético
contam com mutantes para prover as variantes necessárias para a seleção
natural. No entanto, a maioria dos protozoários do subfilo Sporozoa, em
alguns estágios do seu ciclo evolutivo, também apresenta uma fase de
reprodução sexuada denominada gametogonia, que pode ser seguida de uma
fase de maturação de vida livre, ou esporogonia. Às vezes, como acontece
com Eimeria,ocorrem ambas as fases, assexuada e sexuada, no mesmo
hospedeiro, enquanto em outros, como Plasmodium, ocorre a fase assexuada
nos hospedeiros vertebrados e a fase sexuada no vetor artrópode.

Por fim, deve-se ressaltar que embora, esta seção se ocupe de
protozoários patogênicos de importância veterinária, há muitas outras
espécies de protozoários, especialmente no rúmen, que são simplesmente
comensais ou simbióticos. Estes protozoários auxiliam na digestão da
celulose e, uma vez no abomaso, atuam como fonte de proteína para o
hospedeiro.

CLASSIFICAÇÃO
A classificação do reino Protozoa é extremamente complexa e em constante
revisão. A classificação descrita a seguir tem o intuito de fornecer um esboço
das diferenças básicas nas estruturas e nos ciclos evolutivos dos principais
grupos.



Atualmente, a mais recente classificação de protozoários reconhece 13
filos. No sistema mais antigo de classificação, como descrito na maioria dos
livros-texto de medicina veterinária, incluíam-se quatro filos que continham
parasitas de interesse veterinário: Sarcomastigophora (incluindo Sarcodina e
Mastigophora), Apicomplexa, Microspora e Ciliophora.

No novo sistema de classificação, listado na Tabela 2.1, há nove filos
contendo os gêneros de importância veterinária. O antigo filo Microspora foi
transferido para o reino Fungi, como filo Microsporidia.

FILO AMOEBOZOA

Membros do filo Amoebozoa se movimentam por meio de pseudópodes,
também utilizados para alimentação. Seu citoplasma se divide em
endoplasma, contendo núcleo e vacúolos de alimento, e ectoplasma
relativamente claro. A reprodução é assexuada, por meio de divisão binária.
Apenas algumas espécies de Sarcodina são patogênicas.

ORDEM AMOEBIDA

FAMÍLIA ENDAMOEBIDAE

Membros desta família são parasitas de trato digestório de vertebrados e
invertebrados. Três gêneros contêm parasitas de animais e humanos
(Entamoeba, Iodamoeba, Endolimax), mas apenas Entamoeba contém
espécies patogênicas de importância veterinária. Os gêneros são
diferenciados com base em sua estrutura nuclear. A única espécie
sabidamente patogênica aos mamíferos é Entamoeba histolytica.

Entamoeba

Os membros deste gênero podem ser divididos em tipos distintos com base
nas estruturas dos cistos e das trofozoítas; as espécies destes grupos são
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diferenciadas com base no tamanho e nos hospedeiros infectados. Muitas
espécies, provavelmente, são sinônimo.

Ciclo evolutivo. A trofozoíta se divide por meio de divisão binária. Antes
do encistamento as amebas se agregam, tornam-se menores e se instalam na
parede do cisto. As amebas emergem dos cistos e se desenvolvem em
trofozoítas.

O gênero Entamoeba, encontrado em humanos e animais, foi
arbritariamente dividido em quatro grupos, com base na estrutura do cisto e
da trofozoíta:

Grupo Hystolitica (E. histolytica, E. hartmanni, E.equi, E. anatis), cujo
núcleo apresenta um pequeno endossoma central, com alguns grânulos de
cromatina dispersos. Os cistos, quando maduros, apresentam quatro
núcleos
Grupo Coli (E. coli, E. wenyoni, E. muris, E. caviae, E. cuniculi, E.
gallinarum), que apresenta um núcleo maior e excêntrico com um anel de
grânulos periféricos grosseiros e grânulos de cromatina dispersos entre
eles. Os cistos têm oito núcleos
Grupo Bovis (E. bovis, E. ovis, E. suis, E. chattoni), no qual o tamanho
do endossoma nuclear é variável e o anel de grânulos periféricos é fino ou
grosseiro. Os cistos apresentam um núcleo, quando maduros
Grupo Gingivalis (E. gingivalis, E. equibuccalis, E. suigingivalis), cujo
núcleo apresenta um pequeno endossoma central e um anel de pequenos
grânulos periféricos. Não há cisto
Outros (E. dedoelsti, E. invadens).

Tabela 2.1 Classificação dos protozoários.

Reino Filo Classe Ordem Família Gênero



Protozoa Amoebozoa Archamoeba Amoebida Entamoebidae Entamoeba

     Iodamoeba

     Endolimax

    Acanthamoebidae Acanthamoeba

 Percolozoa Heterolobosea Schizopyrenida Vahlkampfidae Naegleria

 Euglenozoa Kinetoplasta Trypanosomatida Trypanosomatidae Leishmania

     Trypanosoma

 Parabasalia Trichomonadea Trichomonadida Trichomonadidae Tritrichomonas

     Trichomonas

     Tetratrichomonas

     Trichomitus

     Pentatrichomonas

     Cochlosoma

    Dientamoebidae Histomonas

    Monocercomonadidae Monocercomonas

     Chilomitus

     Dientamoeba

   Honigbergiellida Hexamastigidae Hexamastix

   Proteromonadida Proteromonadidae Proteromonas

 Fornicata Retortamonadea Retortamonadida Retortamonadorididae Retortamonas

     Chilomastix



  Trepamonadea Diplomonadida Hexamitidae Spironucleus

     Caviomonas

    Enteromonadidae Enteromonas

 Metamonada Trepomanadea Giardiida Giardiidae Giardia

 Preaxostyla Anaeromonadea Oxymonadida Polymastigidae Monocercomonoides

 Apicomplexa Conoidasida Eucoccidiorida Eimeriidae Eimeria

     Isospora

     Cyclospora

     Tyzzeria

     Wenyonella

     Caryospora

     Hoarella

     Octosporella

     Pythonella

     Atoxoplasma

    Cryptosporidiidae Cryptosporidium

    Sarcocystiidae Besnoitia

     Hammondia

     Sarcocystis

     Neospora



     Frankelia

     Toxoplasma

    Lankesterellidae Lankesterella

    Klossiellidae Klossiella

    Hepatozoidae Hepatozoon

    Haemogregarinidae Haemogregarina

  Aconoidasida Haemospororida Plasmodiidae Haemoproteus

     Hepatocystis

     Leucocytozoon

     Plasmodium

   Piroplasmorida Babesiidae Babesia

    Theileridae Theileria

     Cytauxzoon

 Ciliophora Litostomatea Trichostomatorida Balantidiidae Balantidium

    Pycnotrichidae Buxtonella

    Nyctotheridae Nyctotherus

Espécies de Entamoeba

Espécies Hospedeiros Locais

Grupo Histolytica

Entamoeba histolytica (sin.
Humanos, bugios, macacos, Intestino grosso, fígado, pulmões;



Entamoeba dysenteriae, Endamoeba

histolytica)

cães, gatos, suínos, ratos raramente cérebro, baço

Entamoeba hartmanni Humanos, bugios, macacos Ceco, cólon

Entamoeba equi Equinos Ceco, cólon

Entamoeba anatis Patos Ceco

Grupo Coli

Entamoeba coli (sin. Amoeba coli,

Endamoeba hominis, Entamoeba

cynocephalusae)

Humanos, bugios, macacos,

relatada em suínos e veados

(veado de cauda branca)

Ceco, cólon

Entamoeba wenyoni Caprinos Ceco, cólon

Entamoeba muris Ratos, camundongos Ceco, cólon

Entamoeba caviae Porquinhos-da-índia Ceco

Entamoeba cuniculi Coelhos Ceco

Entamoeba gallinarum
Galinhas, perus, patos, gansos,

galinhas-d’angola
Ceco

Grupo Bovis

Entamoeba bovis Ovinos, veados Rúmen

Entamoeba ovis Ovinos, caprinos Intestino grosso

Entamoeba suis Suínos Ceco, cólon

Entamoeba chattoni Macacos; raramente humanos Ceco, cólon

Grupo Gingivalis

Entamoeba gingivalis (sin. Amoeba



gingivalis, Amoeba buccalis, Amoeba

dentalis, Entamoeba buccalis,

Entamoeba maxillaris, Entamoeba

canibuccalis)

Humanos, chimpanzés,

macacas, babuínos
Boca

Entamoeba equibuccalis Equinos Boca

Entamoeba suigingivalis Suínos Boca, dentes

Outros

Entamoeba gedoelsti Equinos Ceco, cólon

Entamoeba invadens Répteis Intestino

Entamoeba histolytica

Descrição. Há duas formas de parasitas. As trofozoítas grandes têm 20 a 30
μm de diâmetro e aquelas pequenas apresentam 12 a 15 μm. O núcleo,
quando corado, apresenta um pequeno endossomo central, com um anel de
pequenos grânulos periféricos. Nas formas de ambos os tamanhos, os cistos
medem 10 a 12 μm e contêm quatro núcleos, quando maduros; com
frequência, apresentam corpúsculos de cromatina semelhantes a bastões com
extremidades arredondadas.

Entamoeba bovis, Entamoeba ovis, Entamoeba suis

Descrição. O diâmetro das trofozoítas varia de 5 a 25 μm. O tamanho do
endossoma do núcleo é variável, com um anel de grânulos periféricos de
tamanhos variáveis em sua periferia. Os cistos têm 4 a 17 μm de diâmetro e
contêm um único núcleo, quando maduros. Pode ou não haver um grande
grânulo de glicogênio.



Entamoeba coli, Entamoeba muris, Entamoeba
caviae, Entamoeba cuniculi

Descrição. O núcleo é grande e excêntrico e apresenta um anel de grânulos
periféricos grosseiros, com grânulos de cromatina dispersos. Os cistos
apresentam oito núcleos e grânulos de cromatina semelhantes a lascas. Os
grânulos de glicogênio, quando presentes, são razoavelmente bem definidos.

Entamoeba gingivalis, Entamoeba equibuccalis,
Entamoeba suingingivalis

Descrição. As trofozoítas apresentam tamanho variável (10 a 20 μm) e não
possuem cistos. O núcleo apresenta um pequeno endossoma central e um anel
de pequenos grânulos periféricos.

Entamoeba gedoelsti

Descrição. O diâmetro das trofozoítas varia de 7 a 13 μm. O núcleo
apresenta um endossoma excêntrico e uma fileira de grânulos de cromatina
relativamente grosseiros em sua periferia. Não há relato de cistos.

Entamoeba invadens

Descrição. As trofozoítas medem 11 a 20 μm e os cistos, aproximadamente,
16 μm.

Iodamoeba

Uma única espécie é identificada; apresenta um grande endossoma nuclear
rico em cromatina, circundado por uma camada de glóbulos. Os cistos
contêm um grande corpúsculo de glicogênio.



Espécie de Iodamoeba

Espécie Hospedeiros Locais

Iodamoeba buetschlli Suínos, humanos, bugios, macacos Ceco e cólon

Iodamoeba buetschlii

Descrição. As trofozoítas medem 4 a 20 μm, com pseudópodes rombos que
se crescem lentamente. O núcleo é grande e contém grande quantidade de
endossoma nuclear rico em cromatina, circundado por uma camada de
glóbulos. Os cistos apresentam forma irregular que varia de 5 a 14 μm;
contêm um único núcleo e um grande corpúsculo de glicogênio.

Endolimax

Pequena ameba com 6 a 15 μm de diâmetro, com núcleo vesicular que
contém um grande endossoma de formato irregular composto de grânulos de
cromatina. Em geral, os cistos maduros são ovais e contêm quatro núcleos.

Espécies de Endolimax

Espécies Hospedeiros Locais

Endolimax nana (sin. Amoeba limax,

Entamoeba nana, Endolimax

intestinalis, Endolimax suis,

Endolimax ratti)

Humanos, suínos, bugios, macacos,

ratos
Ceco, cólon

Endolimax caviae Porquinhos-da-índia Ceco

Endolimax gregariniformis

Galinhas, perus, galinhas-d’angola,

faisões, gansos, patos, aves

selvagens

Ceco



Endolimax nana

Descrição. As trofozoítas medem 6 a 15 μm, apresentam citoplasma
vacuolizado granular e um núcleo com endossoma irregular composto de
grânulos de cromatina. Os cistos maduros são ovais, com 8 a 10 μm de
comprimento, e contêm quatro núcleos.

FAMÍLIA ACANTHAMOEBIDAE

Membros desta família são encontrados no solo e na água e apresentam uma
forma específica de pseudópodes (acantópodes), os quais são continuamente
formados e reabsorvidos para induzir a locomoção. A maioria das espécies é
de vida livre, mas algumas espécies de Acanthamoeba são patógenos
oportunistas de animais e humanos.

FILO PERCOLOZOA

Membros deste filo são amebas de vida livre encontradas no solo, na água e
nas fezes; podem se apresentar na forma ameboide ou flagelada.

ORDEM SCHIZOPYRENIDA

FAMÍLIA VAHLKAMPFIDAE

Inclui o gênero Naegleria, o qual é patógeno oportunista de animais e
humanos.

Naegleria

Descrição. As trofozoítas são caracterizadas por apresentar um núcleo e um
halo circundante. Elas se deslocam por meio de pseudópodes, projeções
arredondadas temporárias preenchidas com citoplasma granular. Os



pseudópodes se formam em diferentes pontos, ao longo da célula, e, assim,
possibilita à trofozoíta alterar sua direção.

Espécie de Naegleria

Espécie Hospedeiros Locais

Naegleria fowleri
Humanos, vários animais, incluindo

bovinos, macacos, répteis
Membrana mucosa nasal, SNC

FILO EUGLENOZOA

São protozoários flagelados que apresentam um ou mais flagelos. A
multiplicação é principalmente assexuada, por meio de divisão binária;
algumas espécies produzem cistos.

CLASSE KINETOPLASTA

ORDEM TRYPANOSOMATIDA

Todos os hemoflagelados pertencem à família Trypanosomatidae e incluem
os tripanossomas e leishmânias.

FAMÍLIA TRYPANOSOMATIDAE

Membros do gênero Trypanosoma são encontrados na corrente sanguínea e
nos tecidos de vertebrados, em todo o mundo. No entanto, poucas espécies
são de importância relevante como causa séria de morbidade e mortalidade
em animais e humanos, em regiões tropicais. Com uma exceção, T.
equiperdum, que é transmitido por via venérea – todos apresentam um vetor
artrópode. A tripanossomíase é uma das doenças de animais e humanos mais
importantes no mundo. A maior parte das espécies africanas é transmitida
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pelas moscas-tsé-tsé (Glossina).

MORFOLOGIA
Os tripanossomas apresentam corpo arredondado ou semelhante à folha,
contendo um núcleo vesicular e quantidade variável de microtúbulos
subpeliculares situados sob a membrana externa. Possuem um único flagelo
oriundo de um cinetossoma ou grânulo basal. Alguns gêneros têm membrana
ondulante e o flagelo posiciona-se em sua margem externa. Posterior ao
cinetossoma há um cinetoplasto esférico, ou em formato de bastão, que
contém DNA. Originalmente, os membros desta família eram parasitas do
trato intestinal de insetos; vários deles ainda são encontrados em insetos.
Outros são heteroxenos, passando parte de seu ciclo evolutivo em um
hospedeiro vertebrado e parte em um hospedeiro invertebrado.

Membros do gênero Trypanosoma são heteroxenos e durante os ciclos
evolutivos passam pelos estágios de amastigota, promastigota, epimastigota e
triptomastigota. Em algumas espécies, apenas a forma triptomastigota é
constatada no hospedeiro vertebrado; em outras, possivelmente espécies mais
primitivas, verificam-se ambas as formas, amastigota e triptomastigota:

Na forma triptomastigota, o cinetoplasto e o cinetossoma situam-se
próximo da extremidade posterior e o flagelo forma margem de uma
membrana ondulante que se estende ao longo da lateral do corpo, até a
extremidade anterior
Na forma epimastigota, o cinetoplasto e o cinetossoma situam-se
imediatamente posterior ao núcleo e a membrana ondulante se inicia a
partir daí
Na forma promastigota, o cinetoplasto e o cinetossoma situam-se em
uma parte ainda mais anterior do corpo e não há membrana ondulante
Na forma amastigota, o corpo é arredondado e o flagelo dele emerge
através de um amplo reservatório em formato de funil.



TRANSMISSÃO DE INFECÇÃO POR TRIPANOSSOMA
EM ANIMAIS
Com uma exceção, todos os tripanossomas têm vetores artrópodes nos quais
a transmissão é cíclica ou não cíclica.

Na transmissão cíclica o artrópode é o hospedeiro intermediário
necessário, no qual os tripanossomas se multiplicam e sofrem uma série de
transformações morfológicas, antes que sejam produzidas as formas
infectantes para o próximo mamífero. Quando a multiplicação ocorre no trato
digestório e probóscida, de modo que a nova infecção é transmitida quando
eles se alimentam, o processo é denominado desenvolvimento de estação
anterior; muitas espécies de tripanossomas que utilizam este processo
frequentemente são consideradas como um grupo, Salivaria. Todos são
tripanossomas transmitidos pelas moscas-tsé-tsé, sendo as principais espécies
Trypanosoma congolense (subgênero Nanomonas), T. vivax (subgênero
Dutonella) e T. brucei (subgênero Trypanozoon).

Em outros tripanossomas, a multiplicação e a transformação acontecem
no intestino e as formas infectantes migram para o reto e são excretados nas
fezes; este é o desenvolvimento de estação posterior e, as espécies de
tripanossomas são agrupadas como Stercoraria. Em animais domésticos,
todos estes tripanossomas são relativamente não patogênicos, como T.
theileri e T. melophagium, transmitidos por moscas tabanídeas e por
melófagos de ovinos, respectivamente. Isto, certamente, não é o caso em
humanos, nos quais T. cruzi, a causa da séria doença de Chagas na América
do Sul, é transmitido pelas fezes de insetos reduvídeos.

A transmissão não cíclica é essencialmente mecânica, em que os
tripanossomas são transferidos de um hospedeiro mamífero para outro pela
alimentação interrompida de insetos picadores, notavelmente tabanídeos e
Stomoxys. O tripanossoma presente no interior da probóscida contaminada,
ou sobre ela, não se multiplica e morre rapidamente, de modo que a
transmissão cruzada somente é possível por poucas horas. Trypanosoma



evansi, amplamente disseminado nos rebanhos da África e da Ásia, é
transmitido mecanicamente por moscas picadoras. No entanto, na América
Central e na América do Sul, T. evansi também é transmitido pela mordida de
morcegos, nos quais o parasita é capaz de se multiplicar e sobreviver por
longo tempo. No sentido preciso, isto é, mais do que uma mera transmissão
mecânica, uma vez que o morcego também é hospedeiro, apesar de,
certamente, não cíclico, pois os tripanosomas que se multiplicam no sangue
do morcego não sofrem qualquer transformação morfológica antes de migrar
para a cavidade bucal.

É importante ressaltar que os tripanosomas salivarianos, normalmente
transmitidos de modo cíclico pelas moscas-tsé-tsé, às vezes podem ser
transmitidos mecanicamente. Assim, na América do Sul, T. vivax se
estabeleceu, provavelmente, mediante a importação de bovinos infectados e
acredita-se que seja transmitido mecanicamente por moscas picadoras.

Por fim, além das transmissões cíclica e não cíclica clássicas, cães, gatos
e carnívoros selvagens podem se infectar após ingestão de carcaças recentes
ou órgãos de animais que morreram em decorrência de tripanossomíase, por
meio da penetração de parasitas em lesões bucais.

As tripanossomíases importantes em animais domésticos diferem
consideravelmente em vários aspectos e são mais bem tratadas
separadamente. As espécies africanas responsáveis pelas “tripanossomíases
transmitidas pela mosca-tsé-tsé” (ou seja, Salivaria), geralmente são
consideradas como as mais importantes.

Trypanosoma

Muitas espécies do gênero Trypanosoma encontradas em animais domésticos
e selvagens são transmitidas, de forma cíclica, por Glossina, em parte da
África Subsaariana. A reprodução no mamífero hospedeiro é contínua,
ocorrendo no estágio triptomastigota. Os tripanossomas salivarianos são
altamente patogênicos para alguns mamíferos, de modo que a presença de



tripanossomíase impede a criação de rebanhos em muitas áreas, enquanto em
outras, onde os vetores não são tão numerosos, a tripanossomíase, com
frequência, é um problema sério, particularmente em bovinos. A doença, às
vezes denominada nagana, caracteriza-se por linfadenopatia e anemia,
acompanhadas de emaciação progressiva e, frequentemente, morte.

Os tripanossomas salivarianos são protozoários fusiformes alongados,
com 8,0 a 39 μm de comprimento; em geral, a extremidade posterior do
corpo é romba. Todos possuem um flagelo, que emerge na extremidade
posterior do tripanossoma, a partir do corpo basal, na base de uma bolsa
flagelar. O flagelo se segue para a extremidade anterior do corpo e se fixa à
película por toda a sua extensão, formando uma membrana ondulante. Daí em
diante, o flagelo pode continuar como um flagelo livre. Em uma amostra
corada é possível notar um único núcleo central e adjacente à bolsa flagelar
há uma pequena estrutura, o cinetoplasto, que contém o DNA da única
mitocôndria.

Em tripanossomas estercorarianos, sempre há um flagelo livre na forma
triptomastigota e o cinetoplasto é grande e não terminal. A extremidade
posterior do corpo é pontiaguda. A multiplicação no hospedeiro mamífero é
interrompida, tipicamente ocorrendo no estágio epimastigota ou amastigota,
com o estágio triptomastigota tipicamente não patogênico.

Espécies de Trypanosoma

Espécies Subgêneros Hospedeiros Vetores

Salivarianos

Trypanosoma vivax Duttonella

Bovinos, ovinos, caprinos,

equinos, camelos,

ruminantes selvagens

Moscas-tsé-tsé

Bovinos, ovinos, caprinos,



Trypanosoma congolense Nannomonas equinos, camelos, suínos,

ruminantes selvagens
Moscas-tsé-tsé

Trypanosoma simiae Nannomonas
Suínos, camelos, ovinos,

caprinos
Moscas-tsé-tsé

Trypanosoma brucei

T. brucei brucei

T. brucei evansi

Trypanozoon

Bovinos, ovinos, caprinos,

equinos, asininos,

camelos, suínos, cães,

gatos, animais de caça

selvagens

Mosca-tsé-tsé (T. b.

evansi; Tabanus,

Stomoxys, Haematopota,

Stomoxys)

T. brucei gambiense

T. brucei rhodesiense
 Humanos Moscas-tsé-tsé

T. brucei equiperdum  Equinos Nenhum (coito)

Trypanosoma suis Pycnomonas Suínos Moscas-tsé-tsé

Trypanosoma avium Trypanomorpha Aves
Insetos picadores, ácaros

vermelhos

Trypanosoma gallinarum Trypanomorpha Galinhas Insetos picadores

Stercorarian

Trypanosoma theileiri Megatrypanum
Bovinos, ruminantes

selvagens

Moscas tabanídeas,

hipoboscídeas

Trypanosoma

melophagium
Megatrypanum Ovinos Melófagos de ovinos

Trypanosoma cervi Megatrypanum Veados
Moscas tabanídeas,

hipoboscídeas



Trypanosoma lewsii Herpetosoma Ratos Pulgas

Trypanosoma musculi Herpetosoma Camundongos Pulgas

Trypanosoma cruzi Schizotrypanum
Humanos, primatas, cães,

gatos
Insetos reduvídeos

TRIPANOSSOMAS SALIVARES

Subgênero Duttonella

São tripanossomas monomórficos com um flagelo livre e grande cinetoplasto,
geralmente terminal. O desenvolvimento na mosca-tsé-tsé vetor ocorre
apenas na probóscida.

Trypanosoma vivax

Descrição. Trypanosoma vivax é monomórfico, com 20 a 27 μm de
tamanho. A membrana ondulante não é facilmente perceptível, o grande
cinetoplasto é terminal e a extremidade posterior é larga e arredondada.
Possui um flagelo livre curto (Figura 2.4). Em esfregaços de sangue fresco, T.
vivax se movimenta rapidamente no campo microscópico.

Ciclo evolutivo. O desenvolvimento no inseto vetor ocorre apenas na
probóscida. Os tripanossomas se transformam, inicialmente, na forma
epimastigota e, então, em tripanossomas infectantes metacíclicos, que passam
para a hipofaringe e infectam novos hospedeiros quando as moscas-tsé-tsé
picam e se alimentam.

Subgênero Nannomonas

São formas pequenas, geralmente sem flagelo livre e com cinetoplasto de
tamanho médio, tipicamente marginal. O desenvolvimento na mosca-tsé-tsé



vetor ocorre no intestino médio e na probóscida.

Trypanosoma congolense

Descrição. Trypanosoma congolense é pequeno, monomórfico e com 8 a 20
μm de comprimento. A membrana ondulante não é facilmente perceptível, o
cinetoplasto de tamanho médio é marginal e a extremidade posterior é romba.
Não há flagelo livre (Figura 2.5). Em esfregaço de sangue fresco o
microrganismo se movimenta lentamente e, com frequência, parece aderido
aos eritrócitos.

Ciclo evolutivo. Os tripanossomas se dividem por meio de divisão binária
longitudinal, no hospedeiro vertebrado. Após a ingestão pela mosca-tsé-tsé se
desenvolvem no intestino médio como triptomastigotas longos e sem flagelo
livre. Primeiramente eles se fixam na parede da probóscida, onde se
multiplicam, antes de passar para a hipofaringe e se desenvolverem em
triptomastigotas metacíclicos infectantes, cuja aparência é semelhante àquela
das formas verificadas no sangue. Estes são inoculados no vertebrado quando
a mosca pica. O desenvolvimento até o estágio infectante em Glossina
demora 15 ou até mais de 20 dias, em temperatura de 23°C a 34°C.



Figura 2.4 Trypanosoma vivax é monomórfico e apresenta flagelo curto e
cinetoplasto terminal.



Figura 2.5 Trypanosoma congolense é monomórfico e possui cinetoplasto
marginal.

Subgênero Trypanozoon

São formas pleomórficas (delgadas a robustas), com ou sem flagelo livre, e
com pequeno cinetoplasto subterminal. O crescimento ocorre no intestino
médio e nas glândulas salivares do vetor, a mosca-tsé-tsé. Algumas formas
são transmitidas mecanicamente por vetores tabanídeos ou por contato.

Trypanosoma brucei

Descrição. Trypanosoma brucei tem forma pleomórfica, e varia de longo e
delgado, com até 42 μm (em média, 29 μm), até curto e robusto, com 12 a 26
μm (em média, 18 μm); com frequência, estas duas formas estão presentes na



mesma amostra de sangue. A membrana ondulante é proeminente, o
cinetoplasto é pequeno e subterminal e a extremidade posterior é pontiaguda.
Na forma delgada, o cinetoplasto situa-se até a 4 μm da extremidade
posterior, que geralmente é direcionada para fora, afinando-se quase que
como uma ponta, e tem um flagelo livre bem desenvolvido; na forma robusta,
o flagelo é curto ou ausente e a extremidade posterior é larga e arredondada,
com um cinetoplasto quase terminal. O comprimento médio das formas
intermediárias é 23 μm e possuem extremidade posterior romba e flagelo
moderadamente longo (Figura 2.6). Uma quarta forma, com núcleo posterior,
pode ser verificada em animais de laboratório. Em esfregaços de sangue
fresco não fixados o microrganismo se movimenta rapidamente em pequenas
áreas do campo microscópico.

Ciclo evolutivo. As moscas-tsé-tsé ingerem tripanossomas presentes no
sangue ou na linfa quando se alimentam em um hospedeiro infectado. Depois
disso, os tripanossomas perdem seu revestimento glicoproteico da superfície
e tornam-se alongados e se multiplicam no intestino médio, antes de
migrarem em direção às glândulas salivares. Nestas, sofrem uma
transformação, perdendo sua forma típica de tripanossoma, ou
triptomastigota, e adquire uma forma epimastigota, caracterizada pelo fato de
que o cinetoplasto situa-se bem na frente do núcleo. Após a multiplicação
adicional dos epimastigotas, eles se transformam novamente na forma
triptomastigota tipicamente pequena, com um revestimento glicoproteico na
superfície. Estas são as formas infectantes para o próximo hospedeiro e são
denominados tripanossomas metacíclicos. O processo todo demora, pelo
menos, 2 a 3 semanas e os tripanossomas metacíclicos são inoculados em um
novo hospedeiro quando a mosca-tsé-tsé nele se alimenta. No local de
inoculação as formas metacíclicas se multiplicam localmente como formas
sanguíneas típicas, ocasionando dentro de poucos dias uma tumefação
inflamatória cutânea denominada cancro. Depois disso, penetram na corrente
sanguínea e se multiplicam; parasitemia detectável no sangue periférico



geralmente se torna aparente 1 a 3 semanas após. Subsequentemente, a
parasitemia pode persistir por vários meses, embora seu nível possa aumentar
e diminuir devido à resposta imune do hospedeiro.

Figura 2.6 Trypanosoma brucei pleomórfico, mostrando formas (A) delgada
longa, (B) robusta curta e (C) intermediária.

Trypanosoma equiperdum

Descrição. É idêntico a T. brucei evansi e estruturalmente suas aparências
são indistinguíveis. O microrganismo é polimórfico, com formas delgadas,
intermediárias e robustas. O comprimento médio varia consideravelmente,
com formas típicas de 15 a 34 μm (em média, 24 μm). A membrana
ondulante é evidente e o cinetoplasto é pequeno e terminal. Cepas carentes de
cinetoplasto, visíveis em microscópio óptico, às vezes surgem
espontaneamente ou podem ser produzidas pelo tratamento com
determinados corantes e drogas ou pelo armazenamento sob congelamento.



Ciclo evolutivo. O tripanossoma é transmitido durante o coito. O
microrganismo se multiplica por meio de divisão binária longitudinal em
vários líquidos teciduais, particularmente em lâminas urticarianas
subcutâneas, e no sistema reprodutor.

Subgênero Pycnomonas

São formas monomórficas robustas, com flagelo livre curto e pequeno
cinetoplasto subterminal. O desenvolvimento no vetor, a mosca-tsé-tsé,
ocorre no intestino médio e nas glândulas salivares.

Trypanosoma suis

Descrição. Triptomastigotas são monomórficos, robustos, com 14 a 19 μm
de comprimento, com um pequeno cinetoplasto marginal e um flagelo livre
curto.

Subgênero Trypanomorpha

São pleomórficos, frequentemente grandes tripanossomas, com um flagelo
longo. O desenvolvimento ocorre em moscas picadoras.

Trypanosoma gallinarum

Descrição. Microrganismos pleomórficos com 26 a 29 μm de comprimento,
ou mais longos, com um flagelo livre.

Ciclo evolutivo. A multiplicação ocorre no hospedeiro aviário por meio de
divisão binária longitudinal da forma epimastigota, em vários tecidos. Após a
ingestão pelo hospedeiro invertebrado se multiplicam no intestino médio
antes de migrarem para as glândulas salivares, onde formam triptomastigotas.
Os tripanossomas metacíclicos são inoculados no novo hospedeiro quando o



artrópode se alimenta.

TRIPANOSSOMAS ESTERCORÁRIOS

Subgênero Megatrypanum

São grandes tripanossomas de mamíferos e, tipicamente, o cinetoplasto situa-
se próximo do núcleo e distante da extremidade posterior do corpo. Os
vetores conhecidos são moscas hipoboscídeas ou moscas tabanídeas.

Trypanosoma theileri

Descrição. Tripanossoma grande, com 60 a 70 μm de comprimento, embora
possam medir até 120 μm, com extremidade posterior longa e pontiaguda
(Figura 2.7). Possui um cinetoplasto de tamanho médio, com membrana
ondulante proeminente e um flagelo livre. Ambas as formas, triptomastigota
e epimastigota, podem ser vistas no sangue.

Ciclo evolutivo. A multiplicação ocorre no hospedeiro vertebrado por meio
de divisão binária longitudinal da forma epimastigota nos linfonodos e em
vários tecidos. Os tripanossomas se desenvolvem em pequenos
triptomastigotas metacíclicos no intestino posterior de moscas tabanídeas
(desenvolvimento estercorariano). A transmissão, novamente para o
hospedeiro vertebrado, ocorre através das fezes das moscas contendo o
parasita, depositada nas membranas mucosas.



Figura 2.7 Trypanosoma theileri é um grande tripanossoma com membrana
ondulante proeminente.

Subgênero Herpetosoma

Estes tripanossomas apresentam tamanho médio, com cinetoplasto
subterminal situado a certa distância da extremidade pontiaguda do corpo. A
reprodução no mamífero hospedeiro ocorre nos estágios amastigota e/ou
epimastigota. As pulgas são os principais vetores.

Subgênero Schizotrypanum

São tripanossomas relativamente pequenos, tipicamente em formato de “C”,
com grande cinetoplasto próximo da extremidade posterior pontiaguda curta
do corpo. Tipicamente, a multiplicação no mamífero hospedeiro é
intracelular, principalmente na forma amastigota e, secundariamente, na
forma epimastigota. Vetores conhecidos são os insetos reduvídeos.

Trypanosoma cruzi



Descrição. Este tripanossoma é monomórfico, mede 16 a 20 μm de
comprimento e possui extremidade posterior pontiaguda, um corpo robusto
curvado e uma membrana ondulante estreita com um flagelo trailing. O
cinetoplasto é grande e subterminal, o que faz com que o corpo se torne
proeminente ao redor dele. As formas amastigotas medem 1,5 a 4 μm de
diâmetro e se apresentam em grupos.

Ciclo evolutivo. As formas triptomastigotas penetram nas células do
sistema reticuloendotelial, dos músculos e, especialmente, do coração, onde
formam amastigotas arredondados. Estes se multiplicam por meio de divisão
binária, formando grupos de parasitas que voltam à forma triptomastigota e
penetram novamente na corrente sanguínea. Os vetores de T. cruzi são os
barbeiros (Reduviidae), uma vez ingeridos, os triptomastigotas alcançam o
intestino médio onde se transformam em formas amastigotas. Estas se
multiplicam por meio de divisão binária e se transformam em
triptomastigotas metacíclicos ou epimastigotas. As formas epimastigotas se
multiplicam, adicionalmente, e alcançam o reto, onde se transformam em
triptomastigotas metacíclicos, excretados nas fezes. Os triptomastigotas
infectantes podem penetrar ativamente na membrana mucosa ou na pele do
hospedeiro final.

Leishmania

Leishmania são organismos ovoides que se instalm no interior dos
macrófagos; possuem cinetoplasto em formato de bastão associado a um
flagelo rudimentar. Os parasitas são encontrados no estágio amastigota, nas
células do vertebrado hospedeiro, e no estágio promastigota no intestino do
mosquito-pólvora.

No hospedeiro vertebrado, encontra-se Leishmania nos macrófagos e em
outras células do sistema reticuloendotelial, na pele, no baço, no fígado, na
medula óssea, nos linfonodos e nas membranas mucosas. Também, podem



ser vistas em leucócitos, no sangue.

Ciclo evolutivo. Após a ingestão por um mosquito-pólvora, a forma de
leishmânia ou de amastigota se transforma, no intestino do inseto, em uma
forma promastigota, na qual o cinetoplasto situa-se na extremidade posterior
do corpo (Figura 2.8A). Esta se multiplica repetidamente por meio de divisão
binária, migra para a probóscida e, quando o inseto subsequentemente se
alimenta, é inoculada em um novo hospedeiro. Uma vez no macrófago, o
promastigota se reverte para a forma amastigota (Figura 2.8B) e, novamente,
começa a se multiplicar.

Leishmania é encontrada, principalmente, nos mamíferos, embora tenham
sido descritas dez espécies em lagartos do Velho Mundo. Provoca doença em
humanos, cães e vários roedores. Leishmania tem um ciclo evolutivo
heteróxeno, sendo transmitida por mosquito-pólvora do gênero Phlebotomus,
no Velho Mundo, e por Lutzomyia, no Novo Mundo.

Hipopilaria são espécies primitivas encontradas em lagartos do Velho
Mundo, os quais se infectam após a ingestão de mosquitopólvora. O
desenvolvimento ocorre no intestino posterior do mosquito-pólvora.

Peripilaria se desenvolve no intestino posterior e no intestino anterior de
mosquito-pólvora e infecta lagartos e mamíferos. Nos mamíferos, a
transmissão ocorre pela picada de mosquito-pólvora.

Suprapilaria se desenvolve no intestino médio e no intestino anterior de
mosquito-pólvora e acomete apenas mamíferos; a transmissão acontece por
meio da picada desses mosquitos.

Espécies de Leishmania

Espécies Hospedeiros Locais Vetores

Complexo Leishmania donovani
Humanos, cães, raposas, Pele, fígado, Mosquito-pólvora



Leishmania infantum (sin.

Leishmania chagasi)

canídeos selvagens,

roedores

baço (Phlebotomus spp., Lutzomyia

spp.)

Complexo Leishmania tropica

Leishmania major

Leishmania aethiopica

Humanos, cães, damão-

do-cabo
Pele

Mosquito-pólvora

(Phlebotomus spp.)

Leishmania peruviana Cães, humanos Pele
Mosquito-pólvora (Lutzomyia

spp.)



Figura 2.8 Leishmania: (A) forma promastigota; (B) forma amastigota.

FILO PARABASALIA

CLASSE TRICHOMONADEA

ORDEM TRICHOMONADIDA

Membros das famílias Trichomonadidae, Dientamoebidae e
Monocercomonadidae são encontrados predominantemente no trato
gastrintestinal de vertebrados. Embora muitos destes organismos sejam
considerados comensais, alguns podem ser importantes causas de enterite e
diarreia.

FAMÍLIA TRICHOMONADIDAE

A família Trichomonadidae (“tricômonas”) inclui vários gêneros de interesse
médico e veterinário: Tritrichomonas, Trichomonas, Tetra-trichomonas,
Trichomitus e Pentatrichomonas. Tricômonas apresentam três a cinco
flagelos, dos quais um em geral é recorrente e aderido a uma membrana
ondulante; tem sido encontrado no ceco e no cólon de praticamente todas as
espécies de mamíferos e aves, bem como em répteis, anfíbios, peixes e
invertebrados. A identificação da espécie e a relação hospedeiro-parasita de
muitas espécies ainda são desconhecidas e acredita-se que várias espécies
sejam sinônimas.

Em bovinos, Tritrichomonas é importante causa de doença venérea, que
provoca infertilidade e aborto.

Tritrichomonas

Membros deste gênero apresentam três flagelos anteriores e um flagelo
posterior e não possuem pelta.



Ciclo evolutivo. Os tricômonas se reproduzem por meio de divisão binária
longitudinal. Não se conhecem estágios sexuados e não há cisto.

Espécies de Tritrichomonas

Espécies Hospedeiros Locais

Tritrichomonas eberthi (sin. Trichomonas

eberthi)
Galinhas, perus Ceco

Tritrichomonas foetus (sin. Trichomonas

foetus)

Bovinos

Gatos

Prepúcio, útero

Intestino delgado

Tritrichomonas muris (sin. Trichomonas

criceti)
Camundongos, ratos, ratos-silvestres Intestino grosso

Tritrichomonas suis (sin. Trichomonas suis)

(considerado sinônimo de T. foetus)
Suínos

Conductos nasais,

estômago, ceco, cólon

Tritrichomonas enteris (sin. Trichomonas

enteris)
Bovinos, zebus Ceco, cólon

Tritrichomonas minuta Ratos, camundongos, hamsters Intestino grosso

Tritrichomonas wenyoni (sin. Trichomitus

wenyoni)

Ratos, camundongos, hamsters,

macacos
Intestino grosso

Tritrichomonas caviae Porquinhos-da-índia Ceco

Tritrichomonas eberthi

Descrição. O corpo é longo, medindo 8 a 14 × 4 a 7 μm, com citoplasma
vacuolizado e três flagelos anteriores. A membrana ondulante é proeminente
e se estende por todo o comprimento do organismo. O flagelo posterior se
estende até a metade do comprimento do corpo, além da membrana ondulante



(Figura 2.9). Possui um filamento acessório. O blefaroplasto é composto de
quatro grânulos; o axóstilo é compacto e hialino e sua extremidade anterior é
alargada para formar um capítulo; há um anel de grânulos de cromatina no
local em que o axóstilo emerge do corpo. O corpo parabasal tem formato
semelhante a um bastão achatado; o seu comprimento é variável.

Figura 2.9 Tritrichomonas eberthi.

Tritrichomonas foetus

Descrição. O microrganismo é piriforme, com cerca de 10 a 25 μm de
comprimento e 3 a 15 mm de largura; apresenta um único núcleo e quatro



flagelos, cada um se originando de um corpo basal situado na extremidade
anterior, arredondada. Três dos flagelos anteriores são livres, enquanto o
quarto flagelo se estende para trás e forma uma membrana ondulante ao
longo do comprimento do microrganismo; em seguida, continua
posteriormente como um flagelo livre (Figura 2.10). O axóstilo, um bastão
hialino com função esquelética, se estende pelo comprimento da célula e, em
geral, se projeta em direção posterior. O bastão basal é proeminente, mas não
há pelta.

Figura 2.10 Tritrichomonas foetus.

Tritrichomonas muris

Descrição. O corpo é piriforme, mede 12 a 20 μm de comprimento e possui
três flagelos anteriores oriundos de um blefaroplasto distinto. A membrana
ondulante é proeminente e se estende pelo comprimento do corpo, em dobras



semelhantes a fitas ligadas por um filamento marginal espesso, que se
estende além do corpo como um flagelo trailing livre. O bastão basal é bem
desenvolvido e o axóstilo se apresenta como uma estrutura tubular espessa,
com curta extensão posterior.

Tritrichomonas suis

Descrição. O corpo é tipicamente alongado ou fusiforme, mas às vezes
pode ser piriforme ou arredondado, com 9 a 16 × 2 a 6 μm (em média, 11 × 3
μm), com 3 flagelos anteriores de comprimentos quase iguais, cada um
terminando em uma tumefação arredondada ou em formato de espátula. A
membrana ondulante passa por todo o comprimento do corpo e possui quatro
a seis dobras, o seu filamento marginal continua em sentido posterior como
um flagelo livre (Figura 2.11). Tem um filamento acessório. O bastão basal
passa por todo o comprimento do corpo e tem finos grânulos subcostais. O
axóstilo é um bastão hialino, com um capítulo bulboso, e se estende além do
corpo como uma projeção em formato de cone, que se estreita abruptamente
até uma extremidade curta. Há um anel de cromatina ao redor de seu ponto de
saída. Em geral, o corpo parabasal é uma única estrutura delgada tubular e o
núcleo é ovoide ou alongado e apresenta um grande endossoma proeminente
circundado por um halo relativamente claro.

Tritrichomonas enteris

Descrição. O corpo mede 6 a 12 × 5 a 6 μm e possui três flagelos anteriores
de igual comprimento oriundos de um único blefaroplasto. O flagelo da
margem da membrana ondulante é único e carece de um filamento acessório.
A membrana ondulante se estende por 3/4 do comprimento do corpo e um
flagelo livre se estende além da membrana ondulante. O axóstilo é reto e
delgado, curvando-se ao redor do núcleo, propiciando um formato de colher,
e se estende, no máximo, ao correspondente a um quarto do comprimento do



organismo, para além do corpo.

Figura 2.11 Tritrichomonas suis.

Tritrichomonas minuta

Descrição. O corpo mede 4 a 9 μm de comprimento e possui três flagelos
anteriores. A membrana ondulante se estende quase que pelo comprimento do
corpo e possui um flagelo posterior trailing.

Tritrichomonas wenyoni



Descrição. O corpo mede 4 a 16 μm de comprimento e possui três flagelos
anteriores. A membrana ondulante se estende pelo comprimento do corpo e
tem um longo flagelo posterior trailing. O axóstilo é amplo e hialino.

Tritrichomonas caviae

Descrição. O corpo mede 10 a 22 μm de comprimento; possui núcleo
cilíndrico achatado, 3 flagelos anteriores e uma membrana ondulante
proeminente que se estende pelo comprimento do corpo (Figura 2.12). O
axóstilo é bem definido, com um bastão basal saliente.

Trichomonas

Descrição. Membros deste gênero possuem quatro flagelos anteriores, uma
membrana ondulante, mas nenhum flagelo trailing.

Espécie de Trichomonas

Espécie Hospedeiros Locais

Trichomonas gallinae (sin.

Cercomonas gallinae, Trichomonas

columbae)

Pombos, perus, aves de rapina

(falcão, águia)

Faringe, esôfago, papo,

proventrículo



Figura 2.12 Tritrichomonas caviae.

Trichomonas gallinae

Descrição. O corpo é alongado, elipsoidal ou piriforme, com 5 a 19 × 2 a 9
μm; possui quatro flagelos anteriores oriundos do blefaroplasto. A membrana
ondulante não alcança a extremidade posterior do corpo e não há flagelo
posterior livre (Figura 2.13). Há um filamento acessório. O axóstilo é estreito,
com protrusão de 2 a 8 μm do corpo e sua parte anterior é achatada no
capítulo espatulado. Possui uma pelta em formato de lua crescente anterior ao
axóstilo e não há anel cromático no local em que emerge. O corpo parabasal
tem formato de gancho e um filamento parabasal e o bastão basal é muito



fino e percorre três quartos do comprimento do corpo.

Tetratrichomonas

Membros deste gênero possuem quatro flagelos, um flagelo posterior
(trailing), membrana ondulante e pelta.

Ciclo evolutivo. A reprodução ocorre por meio de divisão binária
longitudinal. Não há conhecimento de qualquer estágio sexuado e não há
cisto.

Espécies de Tetratrichomonas

Espécies Hospedeiros Locais

Tetratrichomonas anatis (sin. Trichomonas

anatis)
Patos

Intestinos delgado e

grosso

Tetratrichomonas anseris (sin. Trichomonas

anseris)
Gansos Ceco

Tetratrichomonas buttreyi (sin. Trichomonas

buttreyi)
Bovinos, suínos Ceco, cólon

Tetratrichomonas canistomae Cães Boca

Tetratrichomonas felistomae Gatos Boca

Tetratrichomonas gallinarum (sin. Trichomonas

gallinarum, Trichomonas pullorum)

Galinhas, perus, galinhas-

d’angola, cordoniz, faisões
Ceco

Tetratrichomonas microti (sin. Trichomonas

microti)

Ratos, camundongos,

hamsters, ratos-silvestres
Intestino grosso

Tetratrichomonas ovis (sin. Trichomonas ovis,

Ditrichomonas ovis)
Ovinos Ceco, rúmen



Tetratrichomonas pavlovi (sin. Trichomonas

pavlovi, Trichomonas bovis)
Bovinos Intestino grosso

Figura 2.13 Trichomonas gallinae.

Tetratrichomonas anatis

Descrição. O corpo é amplo, em formato de beterraba, com 13 a 27 × 8 a
18 μm; possui 4 flagelos anteriores e membrana ondulante que se estende na
maior parte do comprimento do corpo e termina em um flagelo livre
posterior. Possui bastão basal e axóstilo fibrilar delgado.

Tetratrichomonas anseris

Descrição. O corpo é alongado, 8 a 14 × 4 a 7 μm, com citoplasma



vacuolizado e 3 flagelos anteriores. A membrana ondulante é proeminente e
se estende por todo o comprimento do corpo. O flagelo posterior se estende
cerca de metade do comprimento do corpo além da membrana ondulante. Há
um filamento acessório. O blefaroplasto é composto de 4 grânulos; o axóstilo
é compacto e hialino e sua extremidade anterior é alargada para formar um
capítulo. Há um anel de grânulos de cromatina no ponto em que a axóstilo
emerge do corpo. O corpo parabasal tem formato semelhante a bastão
achatado e seu comprimento é variável.

Tetratrichomonas buttreyi

Descrição. O corpo é ovoide ou elipsoidal, medindo 4 a 7 × 2 a 5 μm (em
média, 6 × 3 μm). Com frequência, há inclusões citoplasmáticas. Possui três
ou quatro flagelos anteriores, cujos comprimentos variam de um coto curto
até mais de duas vezes o comprimento do corpo e cada um termina em uma
estrutura espatulada ou nodular. A membrana ondulante percorre todo o
comprimento do corpo e tem três a cinco terminações ondulantes em um
flagelo livre posterior. O filamento acessório é proeminente e o bastão basal é
relativamente frágil. O axóstilo é um tanto estreito, possui um capítulo
espatulado e se estende 3 a 6 μm além do corpo. Não há anel cromático no
ponto de saída. Possui pelta. Com frequência, o núcleo é ovoide (2 a 3 × 1 a 2
μm), mas seu formato é variável e apresenta um pequeno endossoma.

Tetratrichomonas canistomae

Descrição. O corpo é piriforme, medindo 7 a 12 × 3 a 4 μm. Os 4 flagelos
anteriores são quase tão longos quanto o corpo e se originam em pares a
partir de um grande blefaroplasto. A membrana ondulante se estende por
quase todo o comprimento do corpo e termina em um flagelo posterior livre,
que tem cerca de metade do tamanho do corpo (Figura 2.14). O axóstilo é
filamentoso e se estende por uma extensão considerável além do corpo.



Tetratrichomonas felistomae

Descrição. O corpo é piriforme, medindo 6 a 11 × 3 a 4 μm (em média, 8 ×
3 μm). Possui 4 flagelos anteriores, mais longos do que o corpo. A membrana
ondulante se estende pela maior parte do comprimento do parasita e termina
em um flagelo posterior livre; o axóstilo se estende por distância considerável
além do corpo.

Tetratrichomonas gallinarum

Descrição. O corpo é piriforme e mede 7 a 15 × 3 a 9 μm. Possui quatro
flagelos anteriores e um flagelo posterior ao longo da membrana ondulante e
se estende para além dela. Há um filamento acessório. O axóstilo é longo,
pontiagudo e delgado e carece de um anel cromático em seu ponto de
surgimento. Há grânulos supracostais, mas não há grânulos subcostais ou
endoaxostilares. A pelta é elaborada e termina em uma curta extensão ventral,
mais ou menos livre, na margem ventral do axóstilo. O corpo parabasal
geralmente consiste em um anel de grânulos variavelmente espaçados, além
de uma ou duas fibrilas ou ramos.



Figura 2.14 Tetratrichomonas canistomae.

Tetratrichomonas microti

Descrição. O corpo mede 4 a 9 μm de comprimento e possui quatro
flagelos anteriores. A membrana ondulante se estende por quase todo o
comprimento do corpo e há um flagelo posterior trailing (Figura 2.15). O
axóstilo é delgado.



Figura 2.15 Tetratrichomonas microti.

Tetratrichomonas ovis

Descrição. O corpo é piriforme, medindo 6 a 9 × 4 a 8 μm (em média, 7 × 6
μm); os 4 flagelos anteriores apresentam comprimentos desiguais. Possui um
axóstilo hialino delgado que se estende por cerca de 5 μm além do corpo e se
afina gradativamente até formar uma ponta. Não há anel cromático no ponto
em que o axóstilo deixa o corpo. Há um núcleo anterior e uma pelta
proeminente na extremidade anterior. Possui uma membrana ondulante
proeminente que se estende por 75 a 100% do comprimento do corpo, a qual
continua como um flagelo posterior livre. O bastão basal é proeminente e há



muitas fileiras irregulares de grânulos paracostais e um corpo parabasal
ovoide ou em formato de clava, com um corpo intensamente cromofílico, e
um filamento parabasal.

Tetratrichomonas pavlovi

Descrição. O corpo é piriforme e geralmente mede 11 a 12 × 6 a 7 μm.
Possui 4 flagelos anteriores, os quais tem quase o mesmo comprimento do
corpo. A membrana ondulante é bem desenvolvida e tem 2 a 4 ondas que se
estendem quase que até a extremidade posterior do corpo. Há um flagelo
posterior livre, um filamento acessório e um bastão basal. O núcleo é
arredondado ou ovoide. O axóstilo é delgado, alargando-se para formar um
capítulo na extremidade anterior.

Trichomitus

Membros deste gênero possuem três flagelos anteriores, membrana
ondulante, pelta e flagelo posterior (trailing).

Espécie de Trichomitus

Espécie Hospedeiro Locais

Trichomitus rotunda Suínos Ceco, cólon

Trichomitus rotunda

Descrição. Tipicamente, o corpo é amplamente piriforme, mas
ocasionalmente pode ser ovoide ou elipsoidal. Mede 7 a 11 × 5 a 7 μm (em
média, 9 × 6 μm). Com frequência, há inclusões citoplasmáticas. Os
comprimentos dos três flagelos anteriores são quase iguais; cada um termina
em uma estrutura espatulada ou nodular. O blefaroplasto parece conter um



único grânulo. A membrana ondulante, juntamente com o bastão basal, se
estende por cerca de 50 a 75% do comprimento do corpo. O flagelo posterior
livre geralmente é mais curto do que o corpo. O axóstilo é um bastão estreito,
reto, não hialino e com capítulo em forma de lua crescente ou em formato de
foice que se estende por cerca de 4 μm além do corpo.

Pentatrichomonas

Descrição. Membros deste gênero possuem cinco flagelos anteriores,
membrana ondulante, pelta e um sexto flagelo trailing.

Ciclo evolutivo. Os tricômonas se reproduzem por meio de divisão binária
longitudinal. Não se conhece fase sexuada e não há cisto.

Espécies de Pentatrichomonas

Espécies Hospedeiros Locais

Pentatrichomonas hominis (sin.

Pentatrichomonas felis, Cercomonas

hominis, Monocercomonas hominis,

Trichomonas intestinalis, Trichomonas

felis)

Humanos, macacos, cães, gatos,

ratos, camundongos, hamsters,

porquinhos-da-índia

Intestino grosso

Pentatrichomonas gallinarum Galinhas, perus, galinhas-d’angola Ceco, fígado

Pentatrichomonas hominis

Sinônimos. Pentatrichomonas felis, Cercomonas hominis,
Monocercomonas hominis, Trichomonas intestinalis, Trichonomas felis.

Descrição. O corpo é piriforme, medindo 8 × 20 μm e geralmente possui
cinco flagelos anteriores. Quatros destes flagelos se juntam e o quinto é



separado e direcionado para a parte posterior do parasita. Um sexto flagelo
percorre toda a membrana ondulante e se estende para além do corpo como
um flagelo livre trailing. A membrana ondulante se estende por todo o
comprimento do organismo. O axóstilo é espesso e hialino, com extremidade
finamente pontiaguda. A pelta tem formato de lua crescente.

Pentatrichomonas gallinarum

Descrição. Em geral, o corpo é esférico, medindo 7 × 5 μm, com cinco
flagelos anteriores e membrana ondulante que se estende ao longo do corpo
com um flagelo livre em sua extremidade. O axóstilo é delgado e se projeta a
partir da extremidade posterior (Figura 2.16).

Cochlosoma

Espécie de Cochlosoma

Espécie Hospedeiro Locais

Cochlosoma anatis (sin. Cochlosoma

rostratum)
Patos Intestino grosso, cloaca, ceco

Cochlosoma anatis

Sinônimo. Cochlosoma rostratum.

Descrição. O corpo tem formato de beterraba, com 6 a 12 × 4 a 7 μm, e
núcleo na porção média do corpo. Possui seis flagelos de comprimentos
desiguais oriundos de um blefaroplasto da extremidade anterior e dois
flagelos trailing situados em um sulco longitudinal. Uma ventosa recobre um
terço à metade do comprimento do corpo.



Figura 2.16 Pentatrichomonas gallinarum.

FAMÍLIA DIENTAMOEBIDAE

Histomonas

É reconhecida uma única espécie, Histomonas meleagridis. O corpo é
ativamente ameboide, com um único flagelo oriundo de um grânulo basal
próximo do núcleo.

Ciclo evolutivo. As aves se infectam após a ingestão de ovos embrionados
do parasita de ceco, Heterakis gallinarum, sendo o flagelado transportado na



larva não eclodida. Quando o ovo eclode, os histomonas são liberados da
larva e penetram na mucosa do ceco, onde provocam ulceração e necrose. Os
parasitas alcançam o fígado, via circulação porta, e colonizam o parênquima
hepático, ocasionando focos necróticos circulares, cujos tamanhos aumentam
à medida que o parasita se multiplica na periferia da lesão. A próxima fase do
ciclo evolutivo não está clara, mas acredita-se que Heterakis se infecte com
histomonas presentes no ceco, possivelmente pela ingestão, e que estes, em
seguida, alcançam o ovário do verme. Está seguramente estabelecido que os
histomonas incorporam-se a certa quantidade de ovos de Heterakis e, desse
modo, alcançam o meio externo. A infecção de aves também pode ser
decorrente da ingestão de minhocas, que são hospedeiras de transporte para
ovos e larvas de Heterakis.

Espécie de Histomonas

Espécie Hospedeiros Locais

Histomonas meleagridis Perus, faisões, perdizes, galinhas Ceco, fígado

Histomonas meleagridis

Descrição. Microrganismo pleomórfico, cuja morfologia depende da
localização no órgão e do estágio da doença. No ceco, o parasita é redondo
ou oval, ameboide, com ectoplasma claro, endoplasma granular e diâmetro de
6,0 a 20 μm; possui um único flagelo (Figura 2.17), embora este pareça se
perder quando no tecido de membrana mucosa ou no fígado. O núcleo é
vesicular e um flagelo se origina a partir de um pequeno blefaroplasto
próximo do núcleo. Na mucosa do ceco e no fígado o microrganismo é
verificado isoladamente ou em aglomerado; é ameboide, com diâmetro de 8 a
15 μm, sem flagelo.



Figura 2.17 Histomonas meleagridis.



FAMÍLIA MONOCERCOMONADIDAE

A aparência é semelhante àquela dos tricômonas, exceto que não há
membrana ondulante. O gênero Histomonas é importante em medicina
veterinária, pois ocasiona importantes perdas em perus e aves de caça.
Monocercomonas é encontrado em uma ampla variedade de mamíferos, aves,
répteis, anfíbios e peixes e, em geral, não é considerado patogênico.
Antigamente, acreditava-se que os microrganismos da única espécie de
Dientamoeba fossem amebas, mas atualmente são classificados como
tricômonas.

Monocercomonas

Os membros deste gênero apresentam três flagelos anteriores, um flagelo
trailing sem membrana ondulante e, geralmente, o axóstilo se projeta além da
extremidade posterior do corpo.

Ciclo evolutivo. O ciclo evolutivo é simples; as trofozoítas se multiplicam
por meio de divisão binária. Não se conhece qualquer estágio sexuado e não
há cisto.

Espécies de Monocercomonas

Espécies Hospedeiros Locais

Monocercomonas ruminantium (sin. Trichomonas

ruminantium, Tritrichomonas ruminantium)
Bovinos, ovinos Rúmen

Monocercomonas cuniculi (sin. Trichomastix cuniculi) Coelhos Ceco

Monocercomonas ruminantium



Sinônimos. Trichomonas ruminantium, Tritrichomonas ruminantium.

Descrição. A trofozoíta é subesférica (3 a 8 × 3 a 7 μm), com extremidade
anterior arredondada. O axóstilo é curvado e pode, ou não, se estender para
além do corpo. Possui pelta e corpo parabasal. O citóstoma e o núcleo
anterior estão situados na parte anterior. Possui três flagelos anteriores e um
flagelo trailing (Figura 2.18).

Figura 2.18 Trofozoíta de Monocercomonas ruminantium.

Monocercomonas cuniculi



Sinônimo. Trichomastix cuniculi.

Descrição. O corpo é piriforme, mede 5 a 14 μm de comprimento e o
axóstilo hialino e delgado se projeta do corpo.

Chilomitus

As trofozoítas apresentam corpo alongado, núcleo anterior, axóstilo
rudimentar e citóstoma semelhante a cálice na extremidade anterior, do qual
surgem quatro flagelos.

Espécies de Chilomitus

Espécies Hospedeiro Local

Chilomitus caviae Porquinhos-da-índia Ceco

Chilomitus conexus Porquinhos-da-índia Ceco

Chilomitus caviae

Descrição. As trofozoítas medem 6 a 14 μm de comprimento e 3 a 5 μm de
largura.

Chilomitus conexus

Descrição. As trofozoítas medem 4 a 7 μm de comprimento e 1 a 2 mm de
largura.

Dientamoeba

Há uma única espécie, D. fragilis, encontrada no ceco e no cólon de humanos
e de algumas espécies de macacos. Há descrição apenas de trofozoítas; estas
têm 3 a 22 μm de diâmetro e possuem um ou dois núcleos vesiculares



conectados por um filamento ou desmose.

Espécie de Dientamoeba

Espécie Hospedeiros Local

Dientamoeba fragilis Humanos, macacos Ceco, cólon

ORDEM HONIGBERGIELLIDA

FAMÍLIA HEXAMASTIGIDAE

Hexamastix

Hexamastix apresenta corpo piriforme, com núcleo anterior e citóstoma,
pelta, axóstilo proeminente, cinco flagelos anteriores e um flagelo trailing.

Espécies de Hexamastix

Espécies Hospedeiros Local

Hexamastix caviae (sin. Pentatrichomastix caviae) Porquinhos-da-índia Ceco

Hexamastix robustus (sin. Pentatrichomastix robustus) Porquinhos-da-índia Ceco

Hexamastix muris (sin. Pentatrichomastix muris) Ratos Ceco

Hexamastix caviae

Sinônimo. Pentatrichomastix caviae.

Descrição. As trofozoítas têm 4 a 10 μm de comprimento e 3 a 5 μm de
largura.



Hexamastix robustus

Sinônimo. Pentatrichomastix robustus.

Descrição. As trofozoítas têm 7 a 14 μm de comprimento e 3 a 8 mm de
largura.

Hexamastix muris

Sinônimo. Pentatrichomastix robustus.

Descrição. As trofozoítas têm 5 a 12 μm de comprimento.

ORDEM PROTEROMONADIDA

FAMÍLIA PROTEROMONADIDAE

Proteromonas

As trofozoítas são fusiformes e possuem um flagelo anterior e um flagelo
posterior trailing livre. O núcleo localiza-se na parte anterior do corpo e
situa-se próximo do corpo paranuclear, de tamanho similar.

Espécie de Proteromonas

Espécie Hospedeiro Local

Proteromonas brevifilia Porquinhos-da-índia Ceco

Proteromonas brevifilia

Descrição. As trofozoítas têm 4 a 9 μm de comprimento e 2 a 4 μm de
largura.



FILO FORNICATA

CLASSE RETORTAMONADEA

ORDEM RETORTAMONADIDA

FAMÍLIA RETORTAMONADIDAE

Estes protozoários habitam, predominantemente, água parada; são
encontrados em uma ampla variedade de mamíferos, aves, répteis e insetos e,
em geral, não são considerados patogênicos. Espécies de Retortamonas e
Chilomastix são encontradas em humanos, macacos, bovinos, ovinos, coelhos
e porquinhos-da-índia, bem como em anfíbios, répteis e insetos.

Retortamonas

Retortamonas apresenta corpo piriforme, com grande citóstoma e dois
flagelos.

Espécies de Retortamonas

Espécies Hospedeiros Local

Retortamonas ovis (sin. Embadomonas ovis,

Embadomonas ruminantium)
Ovinos, bovinos Ceco

Retortamonas cuniculi (sin. Embadomonas

cuniculi)
Coelhos Ceco

Retortamonas caviae Porquinhos-da-índia Ceco

Retortamonas intestinalis (sin.

Embadomonas intestinalis, Waskia

intestinalis)

Humanos, chimpanzés, macacos Ceco



Retortamonas ovis

Sinônimos. Embadomonas ovis, Embadomonas ruminantium.

Descrição. As trofozoítas são piriformes, com tamanho médio de 5,2 × 3,4
μm. Possuem um grande citóstoma próximo à extremidade anterior, contendo
uma fibrila citostomal que se estende de lado da extremidade anterior e,
posteriormente, ao longo de cada lado. Um flagelo anterior e um flagelo
trailing posterior emergem do sulco citostomal. Os cistos são piriformes e
ovoides, contendo um ou dois núcleos e retêm a fibrila citostomal.

Retortamonas cuniculi

Sinônimo. Embadomonas cuniculi.

Descrição. As trofozoítas são ovoides, medem 7 a 13 × 5 a 10 μm, possuem
um flagelo anterior e um flagelo trailing posterior que emergem do sulco
citostomal. Os cistos são piriformes ou ovoides, com 5 a 7 × 3 a 4 μm.

Retortamonas caviae

Descrição. As trofozoítas têm 4 a 8 μm de comprimento e 4 μm de largura,
com cistos que medem 4 a 6 μm de comprimento e 3 a 4 μm de largura.

Retortamonas intestinalis

Sinônimos. Embadomonas intestinalis, Waskia intestinalis.

Descrição. As trofozoítas são pequenas, medindo 4 a 9 μm de comprimento
e 4 a 7 μm de largura, com dois flagelos anteriores e um citóstoma
proeminente. Possuem núcleo relativamente grande na extremidade anterior,
com um pequeno cariossoma compacto.



Chilomastix

As trofozoítas são piriformes e apresentam um grande sulco citostomal
próximo da extremidade anterior. Possuem três flagelos anteriores e um
quarto flagelo curto na fenda do citóstoma. As espécies deste gênero são
encontradas em mamíferos, aves, répteis, anfíbios, peixes e insetos; não são
consideradas patogênicas.

Espécies de Chilomastix

Espécies Hospedeiros Locais

Chilomastix mesnili (sin. Chilomastix suis,

Chilomastix hominis, Macrostoma mesnili)
Humanos, bugios, macacos, suínos Ceco, cólon

Chilomastix gallinarum Galinhas, perus Ceco

Chilomastix equi Equinos Intestino

Chilomastix caprae Caprinos Rúmen

Chilomastix cuniculi Coelhos Ceco

Chilomastix intestinalis Porquinhos-da-índia Ceco

Chilomastix wenrichi Porquinhos-da-índia Ceco

Chilomastix bettencourti Ratos, camundongos, hamsters Ceco

Chilomastix mesnili

Sinônimos. Chilomastix suis, Chilomastix hominis, Macrostoma mesnili.

Descrição. As trofozoítas são piriformes, medem 6 a 24 × 3 a 10 μm e
apresentam um sulco espiral atravessando o meio do corpo e três flagelos
anteriores. Um citoestoma semelhante a fenda, circundando um quarto



flagelo, situa-se na parte anterior do corpo. Os cistos, em formato de limão,
medem 6 a 10 μm de diâmetro e contêm um único núcleo e citóstoma.

Chilomastix gallinarum

Descrição. O corpo é piriforme, mede 11 a 20 × 5 a 12 μm e apresenta um
núcleo na extremidade anterior do corpo. Há três flagelos anteriores e um
quarto flagelo curto que se apresenta ondulado na fenda citostomal, com
formato semelhante à figura do 8, situado na face ventral do corpo e que se
movimenta em forma de espiral para a esquerda e se estende por metade a
dois terços do comprimento do corpo (Figura 2.19). Os cistos têm formato de
limão (7 a 9 × 4 a 6 μm), com núcleo único.

Chilomastix equi

Descrição. As trofozoítas são piriformes, medem 16 a 32 × 6 a 16 μm, com
uma ponta posterior.

Chilomastix caprae

Descrição. As trofozoítas são piriformes e medem 8 a 10 × 4 a 6 μm.

Chilomastix cuniculi

Descrição. As trofozoítas são piriformes, com 10 a 15 μm de comprimento.

Chilomastix intestinalis

Descrição. As trofozoítas são piriformes e medem 9 a 28 μm de
comprimento e 7 a 11 μm de largura. Os cistos têm 9 a 11 × 7 a 10 μm.

Chilomastix wenrichi



Descrição. As trofozoítas são piriformes, com 7,5 a 12 μm de comprimento.

Figura 2.19 Chilomastix gallinarum.

Chilomastix bettencourti

Descrição. As trofozoítas são piriformes e medem 6 a 24 × 3 a 10 μm.

ORDEM DIPLOMONADIDA

FAMÍLIA HEXAMITIDAE

A família Hexamitidae inclui um importante gênero de interesse veterinária,
Spironucleus, bem como alguns gêneros de menor interesse não considerados



patogênicos aos animais. Spironucleus (Hexamita) causa enterite e diarreia
em aves (particularmente em aves domésticas, aves de caça e pombos) e em
roedores. Outros membros da família incluem Caviomonas, encontradas no
ceco de porquinhos-da-índia.

Spironucleus

As trofozoítas são bilateralmente simétricas e possuem dois núcleos, dois
conjuntos de três flagelos anteriores e dois flagelos que passam através do
corpo para emergir na região posterior do organismo. Estes parasitas são
referidos como Hexamita, mas geralmente os membros deste gênero têm vida
livre.

Espécies de Spironucleus

Espécies Hospedeiros Locais

Spironucleus columbae (sin. Hexamita

columbae, Octomitus columbae)
Pombos Intestino delgado

Spironucleus meleagridis (sin. Hexamita

meleagridis)

Perus, aves de caça (faisão, cordoniz,

perdiz)

Intestino delgado,

ceco

Spironucleus muris (sin. Hexamita muris,

Octomitus muris, Syndyomita muris)
Camundongos, ratos, hamsters

Intestino delgado,

ceco

Spironucleus pitheci Macacos Intestino grosso

Spironucleus columbae

Sinônimos. Hexamita columbae, Octomitus columbae.

Descrição. As trofozoítas são pequenas; medem 5 a 9 × 2,5 a 7 μm.



Spironucleus meleagridis

Sinônimo. Hexamita meleagridis.

Descrição. As trofozoítas são bilateralmente simétricas, com 6 a 12 × 2 a 5
μm, e possuem 2 núcleos, 2 conjuntos de 3 flagelos anteriores e 2 flagelos
que passam através do corpo para emergir na parte posterior do organismo
(Figura 2.20).

Spironucleus muris

Sinônimos. Hexamita muris, Octomitus muris, Syndyomita muris.

Descrição. O corpo é piriforme, mede 7 a 9 × 2 a 3 μm, e possui dois
núcleos próximos à extremidade anterior e seis flagelos anteriores e dois
posteriores. Não há citóstoma.

Caviomonas

As trofozoítas têm um único flagelo e não apresentam citóstoma.



Figura 2.20 Spironucleus meleagridis.

Espécie de Caviomonas

Espécie Hospedeiros Local

Caviomonas mobilis Porquinhos-da-índia, hamsters Ceco

Caviomonas mobilis

Descrição. As trofozoítas têm um corpo ovoide a formato de cenoura, com
2 a 7 μm de comprimento e 2 a 3 μm de largura e extremidade posterior
pontiaguda. Um único flagelo se origina do núcleo, na extremidade anterior,
e se estende posteriormente ao longo da periferia da superfície corporal.



FAMÍLIA ENTEROMONADIDAE

Enteromonas

As trofozoítas são esféricas ou piriformes e possuem um núcleo anterior, um
cordão semelhante a fio, 3 flagelos anteriores curtos e um quarto flagelo
longo que se estende posteriormente além do corpo.

Espécies de Enteromonas

Espécies Hospedeiros Local

Enteromonas caviae Porquinhos-da-índia Ceco

Enteromonas hominis (sin. Octomitus

hominis, Tricercomonas intestinalis,

Enteromonas bengalensis)

Ratos, hamsters, humanos, primatas

(chimpanzés, macacos)
Ceco

Enteromonas caviae

Descrição. As trofozoítas medem 3 a 5 μm de comprimento e 2 a 4 μm de
largura.

Enteromonas hominis

Sinônimos. Octomitus hominis, Tricercomonas intestinalis, Enteromonas
bengalensis.

Descrição. As trofozoítas medem 4 a 10 μm de comprimento e 3 a 6 μm de
largura e contêm numerosos vacúolos de alimento.

FILO METAMONADA



ORDEM GIARDIIDA

De acordo com a nova sistemática, baseada em dados genéticos, estruturais e
bioquímicos, Giardia, que pertencia à família Hexamatidae, atualmente está
incluída no filo Metamonada, classe Trepamonadea, subclasse Diplozoa,
ordem Giardiida e família Giardiidae.

FAMÍLIA GIARDIIDAE

Giardia é causa comum de diarreia crônica em humanos e, também, infecta
animais domésticos e selvagens. O microrganismo é bilateralmente simétrico
e possui oito flagelos, seis dos quais emergem como flagelos livres,
espaçados, ao redor do corpo. É único por apresentar um grande disco
aderente na superfície ventral achatada do corpo, que facilita sua fixação às
células epiteliais da mucosa intestinal.

Giardia

As trofozoítas de Giardia apresentam corpo piriforme a elipsoidal,
bilateralmente simétrico, com 12 a 15 μm de comprimento e 5 a 9 μm de
largura. A parte dorsal é convexa e há um grande disco de sucção na face
ventral. Possuem dois núcleos anteriores, dois axóstilos delgados, oito
flagelos em quatro pares e um par de corpúsculos medianos escuros (Figura
2.21).

Foram diferenciadas pelo menos dez espécies, com base em
características verificadas em microscopia óptica (forma da trofozoíta e corpo
mediano) e, mais recentemente, com base em métodos moleculares, os quais
agrupam as espécies em conjunto; este sistema ainda está em
desenvolvimento.

Ciclo evolutivo. O ciclo evolutivo é simples e direto, o estágio trofozoíta se
multiplica por meio de divisão binária e produz novas trofozoítas. De modo



intermitente, as trofozoítas se encistam originando estágios de cistos
resistentes que são excretados pelo hospedeiro, nas fezes.

Espécies de Giardia

Espécies Grupos Hospedeiros Local

Giardia duodenalis (sin.

Giardia intestinalis)
A

Humanos, primatas, cães, gatos, animais

pecuários, roedores, mamíferos selvagens

Intestino

delgado

Giardia enterica B
Humanos, primatas, cães, gatos, alguns

mamíferos selvagens

Intestino

delgado

Giardia canis C, D Cães, outros canídeos
Intestino

delgado

Giardia bovis E Bovinos, outros ungulados
Intestino

delgado

Giardia cati F Gatos
Intestino

delgado

Giardia simondi G Ratos
Intestino

delgado

Giardia spp. H Focas
Intestino

delgado

Giardia muris  Roedores
Intestino

delgado

Giardia microti  Roedores
Intestino

delgado

Giardia psittaci  Aves
Intestino

delgado



Giardia ardeae  Aves
Intestino

delgado

Figura 2.21 Trofozoíta de Giardia duodenalis.

FILO PREAXOSTYLA

CLASSE ANAERONONADEA

ORDEM OXYMONADIDA

FAMÍLIA POLYMASTIGIDAE

Monocercomonoides

As espécies deste gênero apresentam núcleo anterior, dois pares de flagelos
anteriores, pelta e axóstilo filamentoso. Possuem 1 a 4 estruturas semelhantes



a bastão basal (cordões) que se estendem para trás, abaixo da superfície
corporal. Os membros deste gênero são encontrados em mamíferos, anfíbios,
répteis e insetos e não são considerados patogênicos.

Espécies de Monocercomonoides

Espécies Hospedeiros Locais

Monocercomonoides caviae Porquinhos-da-índia Ceco

   

Monocercomonoides wenrichi Porquinhos-da-índia Ceco

Monocercomonoides quadrifunilis Porquinhos-da-índia Ceco

Monocercomonoides exilis Porquinhos-da-índia Ceco

Monocercomonoides caprae (sin. Monocercomonas caprae,

Monocercomonoides sayeedi)
Caprinos Rúmen

Monocercomonoides caviae

Descrição. As trofozoítas são ovoides, medem 4 a 8 μm de comprimento e
3 a 7 μm de largura e apresentam três cordões.

Monocercomonoides wenrichi

Descrição. As trofozoítas medem 3 a 12 μm de comprimento e 3 a 8 μm de
largura e têm um único cordão espesso sinuoso.

Monocercomonoides quadrifunilis

Descrição. As trofozoítas medem 3 a 13 μm de comprimento e 3 a 11 μm



de largura e possuem quatro cordões.

Monocercomonoides exilis

Descrição. As trofozoítas medem 4 a 9 μm de comprimento e 3 a 6 μm de
largura e têm um único cordão curto.

Monocercomonoides caprae

Sinônimos. Monocercomonas caprae, Monocercomonoides sayeedi.

Descrição. As trofozoítas são ovoides e medem 6 a 12 μm de comprimento
e 4 a 8 μm de largura.

FILO APICOMPLEXA

Protozoários do filo Apicomplexa (Sporozoa) são caracterizados por
apresentarem vida intracelular e possuírem um complexo apical em alguns
estágios de seu desenvolvimento. As trofozoítas não possuem cílio, tampouco
flagelo. A reprodução envolve ambas as fases, assexuada (meregonia ou
esquizogonia) e sexuada (gametogonia). Após gametogonia, um zigoto é
formado e se multiplica para produzir esporos (esporogonia).

Na classe Conoidasida há uma ordem de importância veterinária, a
Eucoccidiorida, a qual compreende esporozoas intestinais. Na classe
Aconoidasida, há dois gêneros de interesse veterinário, Haemospororida e
Piroplasmorida, que são esporozoas encontrados no sangue.

ORDEM EUCOCCIDIORIDA

SUBORDEM EIMERIORINA

A subordem Eimeriorina compreende parasitas que infectam, principalmente,



vertebrados. Aqueles de maior importância em medicina veterinária estão
incluídos em três famílias, Eimeriidae, Cryptosporidiidae e Sarcocystiidae.
Outras famílias de menor importância são Lankesterellidae, Klossiellidae e
Hepatozoidae.

CICLO EVOLUTIVO GERAL
O ciclo evolutivo compreende três fases: esporulação, infecção e merogonia
(esquizogonia) e, por fim, gametogonia e formação de oocistos, como
representado pelo ciclo evolutivo do gênero Eimeria (Figura 2.22).

Esporulação
Oocistos não esporulados, consistindo em massa nucleada de protoplasma
circundada por uma parede resistente, são excretados nas fezes. Em
condições apropriadas de oxigenação, umidade elevada e temperatura ideal,
ao redor de 27°C, o núcleo se divide duas vezes e a massa protoplasmática
forma 4 corpúsculos cônicos que se irradiam a partir da massa central. Cada
um destes cones nucleados se torna arredondado para formar um
esporoblasto; em algumas espécies, o protoplasma remanescente forma o
corpo residual do oocisto. Cada esporoblasto produz uma parede de material
refrangente denominado esporocisto, enquanto o protoplasma se divide em
dois esporozoítas em forma de duas bananas. Em algumas espécies, o
protoplasma remanescente no interior do esporocisto forma um corpo
residual do esporocisto; ademais, o esporocisto pode possuir uma nodulação
em uma extremidade, o corpo de Stieda. O tempo gasto para que ocorram
estas alterações varia dependendo da temperatura, mas em condições ideais
geralmente varia de 2 a 4 dias. O oocisto, agora constituído de uma parede
externa que circunda os esporocistos e cada um contendo esporozoítas, é
denominado oocisto esporulado; é o estágio infectante.



Figura 2.22 Ciclo evolutivo de Eimeria.

Infecção e merogonia (reprodução assexuada)
O hospedeiro se infecta após a ingestão de oocisto esporulado. Em seguida,
os esporocistos são liberados, mecanicamente ou pelo dióxido de carbono, e
os esporozoítas, ativados pela tripsina e pela bile, deixam o esporocisto. Na
maioria das espécies, cada esporozoíta penetra em uma célula epitelial, se
ajuntam, e, então, é denominado trofozoíta. Após alguns dias, cada trofozoíta
sofre múltiplas divisões para formar um meronte (esquizonte), uma estrutura
composta de grande número de microrganismos nucleados alongados



denominados merozoítas. Quando a divisão se completa e o meronte
amadurece, a célula hospedeira e o meronte se rompem e as merozoítas
escapam e invadem as células vizinhas. Merogonia pode repetir-se e o
número de gerações de meronte dependerá da espécie.

Gametogonia e formação de oocisto (reprodução
sexuada)
A merogonia termina quando as merozoítas originam gametócitos masculinos
e femininos. Os fatores responsáveis por esta mudança para gametogonia não
são totalmente conhecidos. Os macrogametócitos são fêmeas e permanecem
unicelulares, porém o seu tamanho aumenta para preencher a célula
parasitada. Podem ser diferenciados de trofozoítas ou de merontes em
desenvolvimento pelo fato de que apresentam um único núcleo grande. Cada
microgametócito, macho, sofre repetidas divisões para formar uma grande
quantidade de microrganismos uninucleados flagelados, os microgametas. É
apenas durante esta breve fase que os coccídios possuem órgãos de
locomoção. Os microgametas são liberados após a ruptura da célula
hospedeira, penetra em um macrogameta e, em seguida, ocorre a fusão do
núcleo do microgameta com o núcleo do macrogameta. Uma parede cística se
forma ao redor do zigoto resultante, agora denominado oocisto, e não há
qualquer crescimento adicional até que este oocisto não esporulado seja
liberado do corpo, nas fezes.

FAMÍLIA EIMERIIDAE

Esta família contém 16 gêneros e cerca de 1.340 espécies, dos quais os mais
importantes são Eimeria e Isospora (Cystisospora); a infecção causada por
membros destes gêneros frequentemente é denominada “coccidiose”. Os
gêneros são diferenciados com base na quantidade de esporocistos em cada
oocisto e no número de esporozoítas em cada esporocisto (Tabela 2.2).
Membros desta família são parasitas intracelulares e a maioria sofre



merogonia nas células intestinais de seus hospedeiros. O ciclo evolutivo
geralmente é homoxeno (ocorre em um hospedeiro) e a maior parte das
espécies é altamente específica ao hospedeiro.

Tabela 2.2 Identificação genérica de parasitas coccídios.

Gêneros
Esporocistos por

oocisto

Esporozoítas por

esporocistos

Total de esporozoítas

por oocisto

Eimeria 4 2 8

Isospora/Cystisospora 2 4 8

Caryospora 1 8 8

Cyclospora 2 2 4

Hoarella 16 2 32

Octosporella 8 2 16

Pythonella 16 4 64

Wenyonella 4 4 16

Dorisiella 2 8 16

Tyzzeria 0 8 8

Eimeria é o maior gênero da família, contendo mais de 1.000 espécies,
com muitas espécies importantes que infectam mamíferos e aves domésticas.
Os oocistos contêm quatro esporocistos, cada um com 2 esporozoítas. Os
oocistos não são esporulados quando excretados nas fezes e requerem um
período de desenvolvimento antes de se tornarem infectantes. Espécies de
Eimeria são capazes de causar taxas de morbidade e de mortalidade
significantes e são discutidas, em detalhes, em seus respectivos hospedeiros.



Isospora/Cystisospora compreende cerca de 200 espécies, embora em
algumas espécies a especificidade ao hospedeiro seja variável. Os oocistos
contêm dois esporocistos, cada um com quatro esporozoítas. Espécies de
Cystisospora podem causar doença em suínos, cães, gatos, camelos e
macacos. Espécies de Isospora podem causar doença em aves de cativeiro.

Há relato de ocorrência de Cyclospora em macacos, répteis e insetívoros
e tem sido incriminado como causa de doença gastrintestinal transmitida por
alimento, em humanos. Os oocistos possuem dois esporocistos, cada um com
dois esporozoítas.

Caryospora é encontrado principalmente em aves e serpentes; o seu ciclo
evolutivo envolve dois hospedeiros, e os hospedeiros estabelecem uma
relação predador-presa. Os oocistos contêm um único esporocisto com oito
esporozoítas.

O gênero Atoxoplasma infecta em aves; são conhecidas cerca de 17
espécies. A transmissão ocorre após a ingestão de oocistos espurolados.

Outros gêneros desta família incluem Tyzzeria e Wenyonella, em aves, e
Hoarella, Octosporella, Pythonella e Dorisiella, em répteis.

Eimeria

Neste gênero, os oocistos contêm quatro esporocistos, cada um com 4
esporozoítas (Figura 2.23). Ambas as características, estruturais e biológicas,
são utilizadas para diferenciar as espécies de Eimeria. Em geral, a
identificação se baseia no tamanho do oocisto, na morfologia e no
conhecimento do animal hospedeiro, uma vez que os estágios endógenos de
vários coccídios são desconhecidos.



Figura 2.23 Oocisto esporulado de Eimeria com 4 esporocistos, cada um
contendo 2 esporozoítas.

Espécies de Eimeria

Espécies Hospedeiros Locais

Eimeria acervulina Galinhas Duodeno

Eimeria adenoides Perus Intestino delgado inferior, ceco

Eimeria ahsata Ovinos Intestino delgado

Eimeria alabamensis Bovinos, búfalos Intestinos delgado e grosso

Eimeria alijevi Caprinos Intestinos delgado e grosso

Eimeria alpacae Alpacas Desconhecido

Eimeria anatis Patos Intestino delgado



Eimeria anseris Gansos Intestinos delgado e grosso

Eimeria ankarensis Búfalos Desconhecido

Eimeria arctica Renas Desconhecido

Eimeria arloingi Caprinos Intestino delgado

Eimeria asymmetrica Veados (veado-vermelho) Desconhecido

Eimeria aspheronica Caprinos Desconhecido

Eimeria auburnensis Bovinos, búfalos Intestino delgado

Eimeria austriaca Veados (veado-vermelho) Desconhecido

Eimeria bactriani (sin. E. nolleri) Camelos Intestino delgado

Eimeria bakuensis Ovinos Intestino delgado

Eimeria bateri Cordoniz (japonesa, Cortunix) Desconhecido

Eimeria bareillyi Búfalos Intestino delgado

Eimeria bovis Bovinos, búfalos Intestinos delgado e grosso

Eimeria brasiliensis Bovinos, búfalos Desconhecido

Eimeria brunetti Galinhas
Intestino delgado inferior, ceco,

reto

Eimeria bukidnonensis Bovinos, búfalos Desconhecido

Eimeria cameli Camelos Intestinos delgado e grosso

Eimeria canadensis Bovinos, búfalos Desconhecido

Eimeria capralis Caprinos Desconhecido



Eimeria capreoli Veados (corça) Desconhecido

Eimeria caprina Caprinos Intestino delgado e grosso

Eimeria caprovina Caprinos Desconhecido

Eimeria catubrina Veados (corça) Desconhecido

Eimeria caucasica Perdiz (grega) Desconhecido

Eimeria caviae Porquinhos-da-índia Intestino grosso

Eimeria cervi Veados (veado-vermelho) Desconhecido

Eimeria charlestoni Caprinos Desconhecido

Eimeria christenseni Caprinos Intestino delgado

Eimeria coecicola Coelhos Intestino delgado

Eimeria colchici Faisões Ceco

Eimeria colini Cordoniz (Colinus) Desconhecido

Eimeria columbae Pombos Desconhecido

Eimeria coturnicus Cordoniz (Cortunix) Desconhecido

Eimeria crandallis Ovinos Intestinos delgado e grosso

Eimeria cylindrica Bovinos Desconhecido

Eimeria debliecki Suínos Intestino delgado

Eimeria dispersa Perus Duodeno

Eimeria dromedarii Camelos Intestino delgado

Eimeria duodenalis Faisões Intestino delgado



Eimeria elaphi Veados (veado-vermelho) Desconhecido

Eimeria ellipsoidalis Bovinos, búfalos Intestino delgado

Eimeria exigua Coelhos Intestino delgado

Eimeria falciformis Camundongos Intestinos delgado e grosso

Eimeria faurei Ovinos Intestinos delgado e grosso

Eimeria ferruginea Primatas (prossímios) Desconhecido

Eimeria flavescens Coelhos Intestinos delgado e grosso

Eimeria galago Primatas (prossímios) Desconhecido

Eimeria gokaki Búfalos Desconhecido

Eimeria gallapovonis Perus Íleo, ceco, reto

Eimeria gilruthi Ovinos, caprinos Abomaso

Eimeria granulosa Ovinos Desconhecido

Eimeria grenieri Galinhas-d’angola Intestino delgado

Eimeria hasei Ratos Desconhecido

Eimeria hindlei Camundongos Desconhecido

Eimeria hirci Caprinos Desconhecido

Eimeria innocua Perus Intestino delgado

Eimeria intestinalis Coelhos Intestino delgado

Eimeria intricata Ovinos Intestinos delgado e grosso

Eimeria irresidua Coelhos Intestino delgado



Eimeria ivitaensis Alpacas Desconhecido

Eimeria jolchijevi Caprinos Desconhecido

Eimeria keilini Camundongos Desconhecido

Eimeria koifoidi Perdiz (cinza, chucar, grega) Intestino delgado

Eimeria krijgsmanni Camundongos Desconhecido

Eimeria labbaena (sin. E. peifferi, E.

columbarum)

Pombos, columbídeos (comum, de

colarinho)
Intestino delgado

Eimeria lamae Alpacas Desconhecido

Eimeria legionensis Perdiz (vermelho, grega) Intestino delgado

Eimeria lemuris Primatas (prossímios) Desconhecido

Eimeria leuckarti (sin. Globidium

leuckarti)
Equinos, asininos Intestino delgado

Eimeria macusaniensis Alpacas Desconhecido

Eimeria magna Coelhos Intestino delgado

Eimeria marsica Ovinos Desconhecido

Eimeria masseyensis Caprinos Desconhecido

Eimeria maxima Galinhas Intestino delgado médio

Eimeria mayeri Renas Desconhecido

Eimeria media Coelhos Intestino delgado

Eimeria megalostoma Faisão Desconhecido

Eimeria meleagridis Perus Ceco



Eimeria meleagrimitis Perus Duodeno

Eimeria mitis Galinhas Intestinos delgado e grosso

Eimeria modesta Primatas (prossímios) Desconhecido

Eimeria musculi Camundongos Desconhecido

Eimeria necatrix Galinhas Intestino delgado

Eimeria neodebliecki Suínos Desconhecido

Eimeria nieschulzi Ratos Intestino delgado

Eimeria ninakohlyakimovae Caprinos Intestinos delgado e grosso

Eimeria nocens Gansos Intestino delgado

Eimeria nochti Ratos Desconhecido

Eimeria numidae Galinhas-d’angola Intestinos delgado e grosso

Eimeria otolicni Primatas (prossímios) Desconhecido

Eimeria ovinoidalis Ovinos Intestinos delgado e grosso

Eimeria ovoidalis Búfalos Desconhecido

Eimeria pachylepyron Primatas (prossímios) Desconhecido

Eimeria pacifica Faisão Intestino delgado, ceco

Eimeria pallida Ovinos, caprinos Desconhecido

Eimeria panda Veados (corça) Desconhecido

Eimeria parva Ovinos Intestinos delgado e grosso

Eimeria patavina Veados (corça) Desconhecido



Eimeria pellerdyi Camelos Desconhecido

Eimeria pellita Bovinos Desconhecido

Eimeria perforans Coelhos Intestino delgado

Eimeria perminuta Suínos Desconhecido

Eimeria peruviana Lhamas, alpacas Desconhecido

Eimeria phasiani Faisão Intestinos delgado e grosso

Eimeria piriformis Coelhos Cólon

Eimeria polita Suínos Intestino delgado

Eimeria ponderosa Veados (corça) Desconhecido

Eimeria porci Suínos Intestino delgado

Eimeria praecox Galinhas Intestino delgado

Eimeria procera Perdiz (rapinante) Desconhecido

Eimeria punctata Ovinos, ocasionalmente caprinos (?) Desconhecido

Eimeria punonensis Alpacas Desconhecido

Eimeria rajasthani Camelos Desconhecido

Eimeria ratti Ratos Desconhecido

Eimeria robusta Veados (veado-vermelho) Desconhecido

Eimeria rotunda Veados (corça) Desconhecido

Eimeria scabra Suínos Intestinos delgado e grosso

Eimeria scheuffneri Camundongos Desconhecido



Eimeria separata Ratos Intestino grosso

Eimeria solipedum Equinos, asininos Intestino delgado

Eimeria sordida Veados (veado-vermelho) Desconhecido

Eimeria spinosa Suínos Intestino delgado

Eimeria stiedai Coelhos Fígado, ductos biliares

Eimeria subrotunda Perus Intestino delgado

Eimeria subspherica Bovinos Desconhecido

Eimeria suis Suínos Desconhecido

Eimeria superba Veados (corça) Desconhecido

Eimeria taldykurganica Cordoniz (japonesa, Cortunix) Desconhecido

Eimeria tarandi Renas Desconhecido

Eimeria tenella Galinhas Intestino delgado

Eimeria thianethi Búfalos Desconhecido

Eimeria truncata Gansos Rim

Eimeria tsunodai Cordoniz (japonesa) Ceco

Eimeria tupaiae Primatas (prossímios) Desconhecido

Eimeria uniungulata Equinos, asininos Intestino delgado

Eimeria uzura Cordoniz (japonsea) Desconhecido

Eimeria vejdovsyi Coelhos Intestino delgado

Eimeria weybridgensis Ovinos Intestino delgado



Eimeria wapiti Veados (uapiti) Desconhecido

Eimeria wyomingensis Bovinos, búfalos Desconhecido

Eimeria zuernii Bovinos, búfalos Intestinos delgado e grosso

Em razão do grande número de espécies de Eimeria e da especificidade
ao hospedeiro, a descrição dos oocistos por hospedeiro é detalhada nas
Tabelas 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16,
2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21 e 2.22. Descrições mais detalhadas, inclusive os
estágios do ciclo evolutivo, estão contidas nos capítulos dos respectivos
hospedeiros.

Tabela 2.3 Espécies de Eimeria (bovinos).

Espécies Descrição do oocisto
Tamanho médio

(μm)

Eimeria bovis
Ovoide ou esférico, incolor, parede lisa com micrópila

imperceptível, sem grânulo polar ou resíduo de oocisto
28 × 20

Eimeria zuernii Subesférico, incolor, sem micrópila ou resíduo de oocisto 18 × 16

Eimeria alabamensis
Geralmente ovoide, com parede lisa incolor, sem micrópila, corpo

polar ou resíduo
19 × 13

Eimeria

auburmensis

Ovoide, alongado, amarelo-amarronzado, com parede lisa ou

intensamente granulada, com micrópila e grânulo polar, mas sem

resíduo de oocisto

38 × 23

Eimeria brasiliensis

Elipsoidal, amarelo-amarronzado, com micrópila recoberta por

uma cápsula polar distinta. Também, pode conter grânulos

polares, mas não há resíduo de oocisto

37 × 27

Oval ou piriforme, afinando-se em um dos polos, amarelo-



Eimeria

bukidonensis

amarronzado, com parede espessa, radialmente estriada e com

micrópila. Pode conter grânulo polar, mas não resíduo de oocisto
49 × 35

Eimeria canadensis
Ovoide ou elipsoidal, incolor ou amarelo-claro, com micrópila

imperceptível, um ou mais grânulos polares e resíduo de oocisto
33 × 23

Eimeria cylindrica
Alongado, cilíndrico, com parede lisa incolor, sem micrópila e sem

resíduo de oocisto
23 × 12

Eimeria ellipsoidalis
Elipsoidal a ligeiramente ovoide, incolor, sem micrópila

discernível, grânulo polar ou resíduo de oocisto
23 × 16

Eimeria pellita

Ovoide, parede marrom muito espessa com protuberâncias

uniformemente distribuídas, com micrópila e grânulo polar

composto de vários corpúsculos semelhantes a bastão, mas sem

resíduo de oocisto

40 × 28

Eimeria subspherica
Arredondado ou subesférico, incolor, sem micrópila, grânulo polar

ou resíduo de oocisto
11 × 10

Eimeria

wyomingensis

Ovoide, amarelo-amarronzado, parede espessa, ampla micrópila,

mas sem grânulo polar ou resíduo de oocisto
40 × 28

Tabela 2.4 Espécies de Eimeria (ovinos).

Espécies Descrição do oocisto
Tamanho médio

(μm)

Eimeria crandallis

Largamente elipsoidal ou subesférico, com ou sem cápsula polar,

sem resíduo de oocisto, esporocisto muito amplo com resíduo de

esporocisto

22 × 19

Eimeria ovinoidalis
Elipsoidal, micrópila indistinta, incolor ou amarelo-pálido, sem

resíduo de oocisto, com resíduo de esporocisto
23 × 18



Eimeria ahsata
Ovoide, com cápsula polar distinta, amarelo-amarronzado, sem

resíduo de oocisto
33 × 23

Eimeria bakuensis
Elipsoidal, com cápsula polar, amarelo pálido-amarronzado, sem

resíduo de oocisto, com resíduo de esporocisto
31 × 20

Eimeria faurei
Ovoide, amarelo pálido-amarronzado, sem resíduo de oocisto ou

de esporocisto
32 × 23

Eimeria granulosa
Formato de urna, com grande cápsula micropolar na extremidade

larga, amarelo-amarronzado, sem resíduo de oocisto
29 × 21

Eimeria intricata
Elipsoidal, parede espessa e estriada, marrom, sem resíduo de

oocisto
48 × 34

Eimeria marsica
Elipsoidal com micrópila imperceptível, incolor ou amarelo-claro,

sem oocisto ou resíduo de esporocisto
19 × 13

Eimeria pallida
Elipsoidal, parede fina, incolor a amarelo-claro, sem resíduo de

oocisto, mas com resíduo de esporocisto
14 × 10

Eimeria parva
Esférico a subesférico, incolor, sem resíduo de oocisto, resíduo de

esporocisto composto de alguns grânulos
17 × 14

Eimeria

weybridgensis

Amplamente elipsoidal ou subesférico, micrópila com ou sem

cápsula polar, sem oocisto ou resíduo de esporocisto
24 × 17

Eimeria punctata

Oocistos são elipsoidais a ovoides, micrópila com ou sem cápsula

polar, com resíduo de oocisto, esporocistos alongados ovoides

com resíduo

24 × 18

Tabela 2.5 Espécies de Eimeria (caprinos).

Espécies Descrição do oocisto
Tamanho médio

(μm)



Eimeria caprina
Elipsoidal, marrom-escuro a marrom-amarelado, com micrópila

sem resíduo de oocisto, mas com resíduo de esporocisto
32 × 23

Eimeria

ninakohlyakimovae

Elipsoidal, parede fina, incolor, micrópila ausente ou indistinta,

sem resíduo de oocisto, mas com resíduo de esporocisto
21 × 15

Eimeria christenseni

Ovoide, parede espessa, incolor a amarelo-pálido, com micrópila

e cápsula polar, sem resíduo de oocisto, mas com resíduo de

esporocisto

38 × 25

Eimeria hirci

Oval, arredondado, amarelo-claro, com micrópila e cápsula polar,

sem resíduo de oocisto, esporocistos largamente ovais com

pequenos resíduos

21 × 16

Eimeria alijevi

Ovoide ou elipsoidal, com micrópila imperceptível, incolor ou

amarelo-claro, sem resíduo de oocisto, mas com resíduo de

esporocisto

17 × 15

Eimeria arloingi
Parede espessa elipsoidal com micrópila e cápsula polar, sem

resíduo de oocisto, mas com resíduo de esporocisto
27 × 18

Eimeria aspheronica
Ovoide, esverdeado a amarelo-amarronzado, com micrópila, sem

resíduo de oocisto, mas com resíduo de esporocisto
31 × 32

Eimeria caprovina
Elipsoidal a subesférico, incolor, com micrópila sem resíduo de

oocisto, mas com resíduo de esporocisto
30 × 24

Eimeria jolchijevi
Elipsoidal ou oval, amarelo-pálido, com micrópila e cápsula polar,

sem resíduo de oocisto, mas com resíduo de esporocisto
31 × 22

Eimeria capralis
Elipsoidal, com cápsula micropilar distinta, com corpo de Stieda e

resíduo de esporocisto
29 × 20

Eimeria masseyensis
Elipsoidal a ovoide, com corpo de Stieda e cápsula micropilar

distinta
22 × 17



Eimeria charlestoni Elipsoidal, sem cápsula micropilar. Esporocistos alongados

distintos contendo corpúsculos refractíveis proeminentes
23 × 17

Tabela 2.6 Espécies de Eimeria (equinos).

Espécies Descrição do oocisto
Tamanho médio

(μm)

Eimeria leuckarti

Oocistos ovoides ou piriformes, achatados nas pequenas

extremidades e muito largos, com espessa casca escura e

micrópila distinta

80 × 60

Eimeria solipedum
Oocisto esférico, alaranjado a amarelo-amarronzado, sem resíduo

de oocisto ou micrópila
22 × 10

Eimeria uniungulata
Oocisto oval a elipsoidal, alaranjado-claro, sem resíduo de oocisto

ou micrópila
20 × 15

Tabela 2.7 Espécies de Eimeria (suínos).

Espécies Descrição do oocisto
Tamanho médio

(μm)

Eimeria perminuta
Ovoide a esférico, amarelo e parede de superfície rugosa. Contém

um grânulo polar, mas não micrópila ou resíduo de oocisto
13 × 12

Eimeria suis
Elipsoidal, parede lisa e incolor, com grânulo polar, mas sem

micrópila ou resíduo de oocisto
18 × 14

Eimeria spinosa

Ovoide, com parede rugosa espessa marrom com longos

espinhos. Possui grânulo polar, mas não micrópila ou resíduo de

oocisto

21 × 16

Eimeria neodebliecki
Elipsoidal, parede lisa e incolor, sem micrópila ou resíduo de



oocisto, mas com grânulo polar 21 × 16

Eimeria deblieki
Elipsoidal ou ovoide, parede lisa e incolor, sem micrópila ou

resíduo de oocisto, mas com grânulo polar
19 × 14

Eimeria polita

Elipsoidal ou ovoide, largo, com parede discretamente rugosa

amarelo-amarronzada, sem micrópila, resíduo de oocisto, embora

possa haver grânulo polar

26 × 18

Eimeria porci
Ovoide, incolor amarelo-amarronzada, com micrópila indistinta,

grânulo polar, mas sem resíduo de oocisto
22 × 16

Eimeria scabra

Ovoide ou elipsoidal, com espessa parede estriada rugosa,

amarelo-amarronzado, com micrópila e grânulo polar, mas sem

resíduo de oocisto

32 × 23

Tabela 2.8 Espécies de Eimeria (camelos).

Espécies Descrição do oocisto
Tamanho médio

(μm)

Eimeria bactriani

Esférico a elipsoidal, amarelo pálido-amarronzado, liso, com

micrópila, mas sem cápsula micropilar e resíduo de oocisto.

Esporocistos são esféricos ou alongados, com resíduo

28 × 24

Eimeria cameli

Largos, piriformes, com parede rugosa marrom, micrópila, com

ou sem cápsula micropilar e sem resíduo de oocisto. Esporocistos

são alongados ou elipsoidais, pontiagudos em ambas as

extremidades, sem corpo de Stieda, mas com resíduo.

Esporozoítas têm formato de vírgula, situam-se

longitudinalmente da cabeça até a cauda, no esporocisto, e têm

um glóbulo claro na extremidade larga

90 × 75



Eimeria dromederii

Ovoide, com parede marrom, cápsula micropilar, mas sem

grânulo polar ou resíduo de oocisto. Esporocistos são ovoides,

com pequeno corpo de Stieda ou resíduo. Esporozoítas têm

formato de clava, com um ou dois glóbulos claros

28 × 22

Eimeria pellerdyi

Ovoide ou elipsoidal, liso, incolor, sem micrópila, grânulo polar ou

resíduo de oocisto. Esporocistos são ovoides, com um pequeno

corpo de Stieda e resíduo. Esporozoítas têm formato de clava,

com um glóbulo claro na extremidade maior

23 × 13

Eimeria rajasthani

Elipsoidal, amarelo claro-esverdeados, com cápsula micropilar,

mas sem grânulo polar ou resíduo de oocisto. Esporocistos são

ovoides, com corpo de Stieda e resíduo. Esporozoítas são

alongados, com dois ou mais glóbulos claros

36 × 26

Tabela 2.9 Espécies de Eimeria (camelídeos).

Espécies Descrição do oocisto
Tamanho médio

(μm)

Eimeria lamae

Elipsoidal a ovoide, liso, azul a amarelo-esverdeado, com

micrópila e cápsula micropilar, com ou sem grânulo polar, mas

sem resíduo de oocisto. Esporocistos são ovoides, alongados, com

corpo de Stieda e resíduo. Esporozoítas são alongados, com um ou

três glóbulos claros

35 × 25

Eimeria alpacae

Elipsoidal, raramente ovoide, liso, verde a azul-claro, com

micrópila e cápsula micropilar, com ou sem grânulo polar e sem

resíduo de oocisto. Esporocistos são ovoides, com corpo de Stieda

indistinto e resíduo. Esporozoítas são alongados e situam-se,

longitudinalmente, da cabeça até a cauda, no esporocisto, com

um a três grânulos claros

24 × 19



Eimeria punonensis
Elipsoidal, liso, com micrópila, cápsula micropilar e grânulo polar.

Esporocistos são alongados, com corpo de Stieda indistinto e

resíduo de esporocisto

20 × 16

Eimeria

macusaniensis

Ovoide, às vezes, piriforme, marrom, com parede espessa,

micrópila e cápsula micropilar, mas sem grânulo polar ou resíduo

de oocisto. Esporozoítas são ovoides, alongados, com corpo de

Stieda indistinto e resíduo. Esporozoítas são alongados, com um

glóbulo claro na extremidade maior e um pequeno na

extremidade menor

94 × 70

Eimeria ivitaensis

Marrom-escuro, elipsoidal, com micrópila. Os esporozoítas são

alongados, com resíduo, com um glóbulo claro na extremidade

maior e um glóbulo pequeno na extremidade menor

89 × 52

Eimeria peruviana Ovoide e carece de micrópila 32 × 19

Tabela 2.10 Espécies de Eimeria (coelhos).

Espécies Descrição do oocisto
Tamanho médio

(μm)

Eimeria coecicola

Elipsoidal, amarelo-claro a marrom-claro, com parede lisa,

micrópila distinta com discreta protrusão semelhante a colar,

resíduo de oocisto, mas sem grânulo polar

34 × 20

Eimeria exigua
Esférico a subesférico, incolor, sem micrópila, grânulo polar ou

resíduo de oocisto
15 × 14

Eimeria flavescens
Ovoide, amarelado, com micrópila proeminente na extremidade

larga. Não há grânulo polar ou resíduo de oocisto
30 × 21

Eimeria intestinalis
Piriforme, amarelo-amarronzado, com micrópila na extremidade

estreita e resíduo de oocisto grande, mas sem grânulo polar
27 × 19



Eimeria irresidua
Ovoide, formato de barril, liso, amarelo, com micrópila ampla;

pode conter resíduo, mas não há grânulos polares
39 × 23

Eimeria magna

Ovoide, amarelo-escuro, truncado na extremidade micropilar,

com marcante espessamento semelhante a colar ao redor da

micrópila, resíduo de oocisto muito grande, mas sem grânulo

polar

36 × 24

Eimeria media

Ovoide ou elipsoidal, liso, róseo-claro, micrópila com

protuberância em formato de pirâmide, resíduo de oocisto médio

a grande e sem grânulo polar

31 × 17

Eimeria perforans

Elipsoidal a sub-retangular, liso, incolor, parede uniformemente

fina. Possui micrópila imperceptível e resíduo de oocisto, sem

grânulo polar

22 × 14

Eimeria piriformis

Piriforme, frequentemente assimétrico, amarelo-amarronzado,

com micrópila proeminente, mas sem grânulo polar ou resíduo de

oocisto

30 × 18

Eimeria stiedai
Ligeiramente elipsoidal, incolor ou róseo-alaranjado, com

micrópila inaparente e sem resíduo de oocisto
37 × 20

Eimeria vejdovsyi
Alongado ou ovoide, micrópila sem protrusão semelhante a colar

e com resíduo de oocisto de tamanho médio
32 × 19

Tabela 2.11 Espécie de Eimeria (porquinhos-da-índia).

Espécies Descrição do oocisto
Tamanho médio

(μm)

Eimeria caviae
Elipsoidal ou ovoide, liso, marrom, sem micrópila ou grânulo

polar, mas com resíduo
19 × 17



Tabela 2.12 Espécies de Eimeria (camundongos).

Espécies Descrição do oocisto
Tamanho médio

(μm)

Eimeria falciformis
Amplamente elipsoidal, liso, incolor, sem micrópila ou resíduo de

oocisto
20 × 19

Eimeria musculi Esférico, liso, esverdeado, sem micrópila ou resíduo de oocisto 23 × 23

Eimeria scheuffneri
Elipsoidal, liso, incolor ou amarelado, sem micrópila ou resíduo de

oocisto
21 × 15

Eimeria krijgsmani Cilíndrico, liso, incolor, sem micrópila ou resíduo de oocisto 22 × 16

Eimeria keilini Elipsoidal, liso, amarelado, sem micrópila ou resíduo de oocisto 28 × 20

Eimeria hindlei Ovoide, liso, esverdeado, sem micrópila ou resíduo de oocisto 25 × 20

Tabela 2.13 Espécies de Eimeria (ratos).

Espécies Descrição do oocisto
Tamanho médio

(μm)

Eimeria nieschulzi
Elipsoidal ou ovoide, liso, incolor ou amarelado, sem micrópila ou

resíduo de oocisto, mas com grânulo polar
21 × 17

Eimeria hasei
Elipsoidal ou ovoide, sem micrópila ou resíduo de oocisto, mas

com grânulo polar
18 × 14

Eimeria nochti Ovoide, sem micrópila, resíduo de oocisto ou grânulo polar 18 × 17

Eimeria ratti
Cilíndrico a ovoide, sem micrópila ou resíduo de oocisto, mas com

grânulo polar
22 × 16

Tabela 2.14 Espécies de Eimeria (galinhas).



Espécies Descrição do oocisto
Tamanho médio

(μm)

Eimeria acervulina Ovoide, liso, sem micrópila ou resíduo, mas com grânulo polar 18 × 14

Eimeria brunetti Ovoide, liso, sem micrópila ou resíduo, mas com grânulo polar 26 × 22

Eimeria maxima
Ovoide, amarelo, liso, sem micrópila ou resíduo, mas com grânulo

polar
30 × 20

Eimeria mitis
Subesférico, liso, sem micrópila ou resíduo, mas com grânulo

polar
16 × 15

Eimeria necatrix
Ovoide, liso, incolor, sem micrópila ou resíduo, mas com grânulo

polar
20 × 17

Eimeria praecox
Ovoide, liso, incolor, sem micrópila ou resíduo, mas com grânulo

polar
21 × 17

Eimeria tenella
Ovoide, liso, incolor, sem micrópila ou resíduo, mas com grânulo

polar
25 × 19

Tabela 2.15 Espécies de Eimeria (perus).

Espécies Descrição do oocisto
Tamanho médio

(μm)

Eimeria adenoides
Elipsoidal ou ovoide, liso, incolor, sem micrópila, 1 a 3 grânulos

polares, mas sem resíduo de oocisto
26 × 17

Eimeria dispersa Ovoide, liso, sem micrópila, grânulo polar ou resíduo de oocisto 26 × 21

Eimeria meleagridis
Elipsoidal, liso, sem micrópila e sem resíduo de oocisto, mas com

um ou dois grânulos polares
23 × 16

Eimeria Subesférico, liso, incolor, sem micrópila e sem resíduo de oocisto, 19 × 16



meleagrimitis mas com um a três grânulos polares

Eimeria gallapovonis
Elipsoidal, liso, incolor, sem micrópila e sem resíduo de oocisto,

mas com grânulo polar
27 × 17

Eimeria innocua Subesférico, liso, sem micrópila ou grânulo polar 22 × 21

Eimeria subrotunda Subesférico, liso, sem micrópila ou grânulo polar 22 × 21

Tabela 2.16 Espécies de Eimeria (patos).

Espécies Descrição do oocisto
Tamanho médio

(μm)

Eimeria anatis
Ovoide, liso, incolor, com anel espesso ao redor da micrópila e

sem grânulo polar ou resíduo
17 × 14

Eimeria truncata
Ovoide, liso, com pequena extremidade truncada estreita, com

micrópila e cápsula micropilar e, às vezes, com resíduo
20 × 17

Tabela 2.17 Espécies de Eimeria (gansos).

Espécies Descrição do oocisto
Tamanho médio

(μm)

Eimeria anseris

Pequeno, piriforme com um cone truncado, liso, incolor, com

micrópila e sem grânulo polar, mas com resíduo logo abaixo da

micrópila

21 × 17

Eimeria nocens
Elipsoidal ou ovoide, parede espessa, marrom, com micrópila

distinta recoberta pela camada externa da parede do oocisto
29 × 20

Tabela 2.18 Espécies de Eimeria (faisões).



Espécies Descrição do oocisto Tamanho médio

(μm)

Eimeria colchici

Alongado, elipsoidal, com um lado menos arredondado do que o

outro, incolor, com micrópila imperceptível, grânulo polar, mas

sem resíduo de oocisto

27 × 17

Eimeria duodenalis
Subesférico a amplamente elipsoidal, liso, incolor a amarelo

pálido a amarronzado, sem micrópila e sem resíduo de oocisto
21 × 19

Eimeria

megalostoma

Ovoide, amarelo-amarronzado, parede espessa e micrópila

proeminente
24 × 19

Eimeria pacifica Ovoide, com parede mamilada 22 × 17

Eimeria phasiani
Elipsoidal, liso, amarelado, sem micrópila e sem resíduo de

oocisto, mas com 1 a 3 grânulos polares
25 × 17

Tabela 2.19 Espécies de Eimeria (perdizes).

Espécies Descrição do oocisto
Tamanho médio

(μm)

Eimeria caucasica Alongado, raramente ovoide 33 × 19

Eimeria procera Alongado-elíptico 30 × 17

Eimeria koifoidi Ovoide 20 × 18

Eimeria legionensis Elíptico, quase simétrico, às vezes ligeiramente achatado 21 × 15

Tabela 2.20 Espécies de Eimeria (cordonizes).

Espécies Descrição do oocisto
Tamanho médio

(μm)



Eimeria bateri
Elipsoidal, ovoide ou raramente arredondado. Grânulo polar

individual refrativo, mas ausência de micrópila no corpo residual
23 × 18

Eimeria colini

Amplamente elipsoidal, com resíduo de esporocisto, corpo de

Stieda e micrópila imperceptível, sem resíduo de oocisto e

grânulo polar

25 × 21

Eimeria coturnicus Oval 33 × 23

Eimeria

taldykurganica

Ovoide, com um ou dois grânulos polares, mas ausência de

micrópila e corpo residual
24 × 13

Eimeria tsunodai Ovoide 19 × 18

Eimeria uzura
Amplamente elíptico ou ovoide, com 2 a5 grânulos polares, mas

sem micrópila e corpo residual
22 × 16

Tabela 2.21 Espécies de Eimeria (galinhas-d’angola).

Espécies Descrição do oocisto
Tamanho médio

(μm)

Eimeria grenieri Elipsoidal, liso, com micrópila e grânulo polar, mas sem resíduo 21 × 15

Eimeria numidae
Elipsoidal, liso, com micrópila em formato de botão, grânulo

polar, mas sem resíduo
18 × 15

Tabela 2.22 Espécie de Eimeria (pombos).

Espécie Descrição do oocisto
Tamanho médio

(μm)

Eimeria labbeana

(sin. Eimeria

columbarum)

Subesférico a esférico, liso, incolor ou ligeiramente amarelo-

amarronzado, sem micrópila ou resíduo, mas com grânulo polar
19 × 18



Isospora/Cystisospora

Os gêneros Isospora e Cystisospora contêm muitas espécies que parasitam
ampla variedade de hospedeiros. As espécies de Isospora de mamíferos
foram reclassificadas como Cystisospora, com base na ausência de corpo de
Stieda em seus esporocistos. Os ciclos evolutivos das espécies de
Isospora/Cystisospora diferem daqueles de Eimeria, em 3 aspectos. Primeiro,
o oocisto esporulado contém dois esporocistos, cada um com quatro
esporozoítas (Figura 2.24). Segundo, os estágios extraintestinais que ocorrem
no baço, no fígado e nos linfonodos, como encontrado, por exemplo, em
suínos, podem penetrar, novamente, na mucosa intestinal e provocar sinais
clínicos. Terceiro, após a ingestão de oocistos de cães e gatos os roedores
podem ser infectados com estágios assexuados e atuar como reservatórios.

Espécies de Cystisospora

Espécies Hospedeiros Local

Cystisospora canis (sin. Isospora canis) Cães Intestino delgado

Cystisospora felis (sin. Isospora felis) Gatos Intestino delgado

Cystisospora ohioensis (sin. Isospora ohioensis) Cães Intestino delgado

Cystisospora burrowsi (sin. Isospora burrowsi) Cães Intestino delgado

Cystisospora rivolta (sin. Isospora rivolta) Gatos Intestino delgado

Cystisospora suis (sin. Isospora suis) Suínos Intestino delgado

Cystisospora orlovi Camelos Desconhecido

Cystisospora belli Humanos Intestino delgado



Cystisospora aectopitheci Primatas Intestino delgado

Cystisospora callimico Primatas Intestino delgado

Cystisospora papionis Primatas Intestino delgado

Figura 2.24 Oocisto esporulado de Cystisospora, com 2 esporocistos, cada
um contendo 4 esporozoítas. (Esta figura encontra-se reproduzida em cores
no Encarte.)

Cystisospora canis

Sinônimo. Isospora canis.

Descrição. Os oocistos são elipsoidais a ligeiramente ovoides, com 34 a 42
× 23 a 36 μm (em média, 38 × 30 μm); apresentam parede lisa e pálida, sem
micrópila, resíduo ou grânulo polar, mas com uma fina bolha aderida à
parede do oocisto, na extremidade alargada. Os dois esporocistos são
elipsoidais (18 a 28 × 15 a 19 μm), com parede lisa incolor e resíduo



proeminente, cada um contendo quatro esporozoítas em formato de salsicha
com glóbulos subcentrais claros.

Cystisospora felis

Sinônimo. Isospora felis.

Descrição. Os oocistos são ovoides, medindo 32 a 53 × 26 a 43 μm (em
média, 43 × 32 μm), com parede lisa amarela a marrom-clara, sem micrópila,
resíduo ou grânulo polar. Os 2 esporocistos são elipsoidais (20 a 27 × 17 a 22
μm), com parede lisa incolor e um resíduo proeminente, cada um contendo 4
esporozoítas em formato de salsicha, com glóbulos subcentrais claros.

Cystisospora ohioensis

Sinônimo. Isospora ohioensis.

Descrição. Os oocistos são elipsoidais a ovais, medindo 20 a 27 por 14 a 24
μm (em média, 23 × 19 μm), com parede lisa incolor a amarelo-pálida, sem
micrópila, resíduo ou grânulo polar. Os dois esporocistos são elipsoidais,
medindo 12 a 19 × 9 a 13 μm (em média, 14,5 × 10 μm), com um resíduo e 4
esporozoítas com um ou mais glóbulos claros.

Cystisospora orlovi

Sinônimo. Isospora orlovi.

Descrição. Os oocistos são elipsoidais, ovais, cilíndricos ou como uma
figura em formato de 8, lisa, de 27 a 35 por 15 a 20 μm, sem um grânulo
polar, micrópila ou resíduo. Os esporocistos são elipsoidais, ovoides (15 a 20
× 13 a 17 μm) ou esféricos (13 a 15 μm de diâmetro), sem corpo de Stieda,
mas com um resíduo.



Cystisospora rivolta

Sinônimo. Isospora rivolta.

Descrição. Os oocistos são elipsoidais a ovoides, medindo 21 a 29 × 18 a
26 μm (em média, 25 × 21 μm), com parede lisa incolor a marrom-clara, sem
micrópila, grânulo polar ou resíduo. Os dois esporocistos são elipsoidais (14
a 16 × 10 a 13 μm), com um resíduo e quatro esporozoítas, cada um com
glóbulos subcentrais claros.

Cystisospora suis

Sinônimo. Isospora suis.

Descrição. Os oocistos são esféricos a subesféricos, com paredes finas
incolores, medindo 17 a 25 × 16 a 22 μm (em média, 20,6 × 18,1 μm), sem
micrópila ou resíduo. Os dois esporocistos são elipsoidais (13 a 14 × 8 a 11
μm), sem corpo de Stieda, mas com um resíduo de esporocisto. Os quatro
esporozoítas, em cada esporocisto, têm formato de salsicha com uma
extremidade pontiaguda.

Tyzzeria

Parasitas de aves; os oocistos possuem oito esporozoítas e nenhum
esporocisto.

Espécies de Tyzzeria

Espécies Hospedeiros Local

Tyzzeria perniciosa Patos Intestino delgado

Tyzzeria anseris Gansos Intestino delgado



Tyzzeria perniciosa

Descrição. Os oocistos são elipsoidais, incolores, medem 10 a 13 × 9 a 11
μm (em média, 12 × 10 μm), sem micrópila e com um resíduo; contêm oito
esporozoítas livres.

Tyzzeria anseris

Descrição. Os oocistos são elipsoidais, incolores, medindo 10 a 16 × 9 a 14
μm, sem micrópila ou resíduo e com 8 esporozoítas livres.

Wenyonella

Parasitas de aves; os oocistos contêm 4 esporocistos, cada um com quatro
esporozoítas.

Espécies de Wenyonella

Espécies Hospedeiros Locais

Wenyonella gallinae Galinhas Ceco, reto

Wenyonella columbae Pombos Intestino delgado

Wenyonella gallinae

Descrição. Os oocistos são ovoides, rugosos, pontilhados e medem 29 a 34
× 20 a 23 μm (em média, 31 × 21 μm). Possuem 4 esporocistos em formato
de cantil (19 × 8 μm) e cada um contém 4 esporozoítas.
Ciclo evolutivo. Não há relato de detalhes sobre o ciclo evolutivo. O
período pré-patente é de 7 a 8 dias e o período patente, de 3 dias. O tempo de
esporulação é de 4 a 6 dias.



Wenyonella columbae

Descrição. Os oocistos são esféricos ou ligeiramente ovoides, medindo 21 a
27 × 21 a 26 μm, sem micrópila, grânulo polar ou resíduo de oocistos.

Caryospora

As espécies deste gênero infectam aves e répteis; relata-se que a maioria das
espécies descritas infecta serpentes. Os oocistos esporulados possuem um
esporocisto que contém oito esporozoítas.

FAMÍLIA CRYPTOSPORIDIIDAE

Esta família contém um único gênero, Cryptosporidium; infecta mamíferos,
aves, répteis e peixes. Membros desta família são pequenos parasitas que
infectam o bordo em escova das células epiteliais, principalmente no trato
gastrintestinal.

Ciclo evolutivo. O ciclo evolutivo é monoxeno, mas algumas espécies são
capazes de infectar vários hospedeiros vertebrados. Os oocistos, cada um
com quatro esporozoítas, são liberados nas fezes (Figura 2.25). O
desenvolvimento é intracelular, porém extracitoplasmático, e os oocistos
carecem de esporocistos. Após uma ou duas gerações de merontes ocorre
gametogonia, ocasionando a produção de ooscistos. A esporulação acontece
no hospedeiro, de modo que os oocistos são imediatamente infectantes.
Também, há evidência de que em algumas espécies são produzidos 2 tipos de
oocistos. O primeiro, a maioria, apresenta parede espessa e é excretado nas
fezes. Os outros ooscistos têm parede fina e liberam seus esporozoítas no
intestino, causando autoinfecção.

Cryptosporidium



Cryptospordium é um conjunto, fenotipicamente e genotipicamente,
heterogêneo de espécies e genótipos praticamente com morfologia idêntica. A
diferenciação da espécie é determinada basicamente por meio de
genotipagem e subtipagem molecular.

Figura 2.25 Oocistos de Cryptosporidium parvum (coloração Ziehl-
Neelsen; 1.000 ×). (Esta figura encontra-se reproduzida em cores no Encarte.)

Espécies de Cryptosporidium

Espécies Hospedeiros Locais
Tamanho do oocisto

(μm)

Cryptosporidium parvum

Bovinos, ovinos, caprinos,

equinos, suínos, veados,

humanos

Intestino delgado 5,0 × 4,5

Cryptosporidium hominis Humanos, ovinos, Intestino delgado 5,5 × 4,5



dugongos

Cryptosporidium bovis Bovinos, ovinos Intestino delgado 5,0 × 4,5

Cryptosporidium

andersoni
Bovinos, camelos Abomaso 7,4 × 5,5

Cryptosporidium ryanae Bovinos, veados Intestino delgado 3,2 × 3,7

Cryptosporidium muris
Roedores, humanos,

damão-do-cabro
Estômago 6,1 × 8,4

Cryptosporidium wrairi Porquinhos-da-índia Intestino delgado 5,40 × 4,6

Cryptosporidium canis Cães, humanos Intestino delgado 4,7 × 5,0

Cryptosporidium fayeri Marsupiais Intestino delgado 4,9 × 4,3

Cryptosporidium felis Gatos Intestino delgado 4,5 × 5,0

Cryptosporidium suis Suínos
Intestinos delgado e

grosso
5,2 × 4,1

Cryptosporidium xiaoi Ovinos, caprinos Intestino delgado 4,0 × 3,4

Cryptosporidium

ubiquitum

Veados, ruminantes,

roedores, carnívoros
Intestino delgado 5,0 × 4,7

Cryptosporidium baileyi
Galinhas, papagaios,

patos, avestruzes

Bursa, conjuntiva,

traqueia
4,6 × 6,2

Cryptosporidium

meleagridis

Perus, galinhas, patos e

outras aves; raramente

cães, humanos

Intestino delgado 4,7 × 4,9

Cryptosporidium galli

Tentilhão, papagaios,

canários e outras espécies Proventrículo 8,3 × 6,3



de aves

Cryptosporidium serpentis Serpentes Estômago 6,2 × 5,3

Cryptosporidium

saurophilum
Lagartos

Estômago e intestino

delgado
4,7 × 5

Cryptosporidium molnari Peixes Estômago e intestino 4,7 × 4,5

Cryptosporidium parvum

Descrição. Os oocistos são ovoides ou esferoidais, medindo 5,0 × 4,5 μm
de tamanho (variando de 4,6 a 5,4 × 3,8 a 4,7 μm); proporção
comprimento:largura de 1,19.

Cryptosporidium andersoni

Descrição. Os oocistos são elipsoidais, medindo 7,4 × 5,5 μm de tamanho
(variando de 6,0 a 8,1 × 5,0 a 6,0 μm); proporção comprimento:largura de
1,35.

Cryptosporidium baileyi

Descrição. Os oocistos são elipsoidais, medindo 6,2 × 4,6 μm de tamanho
(variando de 5,6 a 6,3 × 4,5 a 4,8 μm); proporção comprimento:largura de
1,3.

Cryptosporidium meleagridis

Descrição. Os oocistos são esféricos, medindo 4,9 × 5,4 μm de tamanho
(variando de 4,5 a 6,0 × 5,0 a 6,0 μm); proporção comprimento:largura de
1,1.



Cryptosporidium muris

Descrição. Os oocistos são ovoides, medindo 6,1 × 8,4 μm de tamanho
(variando de 5,6 a 6,4 × 8,0 a 9,0 μm); proporção comprimento:largura de
1,38.

Cryptosporidium ryanae

Descrição. Os oocistos medem 2,94 a 4,41 × 2,94 a 3,68 μm (em média,
3,16 × 3,73 μm); índice morfológico comprimento:largura de 1,18.

Cryptosporidium wrairi

Descrição. Os oocistos maduros são ovoides, medindo 4,8 a 5,6 × 4,0 a 5,0
μm (em média, 5,40 × 4,6 μm); proporção comprimento:largura de 1,17.

Cryptosporidium fayeri

Descrição. Os oocistos maduros são ovoides e medem 4,5 a 5,1 × 3,8 a 5,0
μm (em média, 4,9 × 4,3 μm); proporção comprimento:largura de 1,02 a 1,18
(em média, 1,14).

Cryptosporidium xiaoi

Descrição. Os oocistos medem 3,94 × 3,44 μm (variando de 2,94 a 4,41 ×
2,94 a 4,41 μm); índice morfológico comprimento:largura de 1,15.

Cryptosporidium ubiquitum

Descrição. Os oocistos medem 5,04 × 4,66 μm (variando de 4,71 a 5,32 ×
4,33 a 4,98 μm); índice morfológico comprimento:largura de 1,08.



Cryptosporidium serpentis

Descrição. Os oocistos medem 6,2 × 5,3 μm (variando de 5,6 a 6,6 × 4,8 a
5,6 μm); índice morfológico comprimento:largura de 1,16.

FAMÍLIA SARCOCYSTIIDAE

Contém 6 gêneros – Besnoitia, Hammondia, Sarcocystis, Neospora,
Frenkelia e Toxoplasma – de interesse veterinário. Seus ciclos evolutivos são
semelhantes àqueles de Eimeria e Isospora, exceto que os estágios
assexuados e sexuados ocorrem nos hospedeiros intermediário e final,
respectivamente. Os oocistos possuem 2 esporocistos, cada um com quatro
esporozoítas. Com exceção do gênero Toxoplasma, normalmente são não
patogênicos aos seus hospedeiros finais e sua importância se deve aos
estágios teciduais císticos nos hospedeiros intermediários, que incluem
ruminantes, suínos, equinos e humanos. A fase tecidual no hospedeiro
intermediário é obrigatória, exceto para Toxoplasma, em que é facultativa.

Besnoitia

Espécies de Besnoitia foram verificadas em bovinos, equinos, veados,
roedores, primatas e répteis. Os gatos são os hospedeiros definitivos. Os
parasitas se desenvolvem em tecido conectivo, especialmente na pele,
provocando espessamento cutâneo e alopecia.

Ciclo evolutivo. Os membros deste gênero são heteroxenos, reproduzindo-
se de modo sexuado e produzindo oocistos não esporulados em felídeos;
multiplicam-se por meio de merogonia em diversos animais rapinantes.

Espécies de Besnoitia

Espécies Hospedeiros
Hospedeiros

Locais



intermediários

Besnoitia besnoiti (sin.

Sarcocystis besnioti)

Gatos, felídeos selvagens

(leão, chita, leopardo)

Bovinos, caprinos,

ruminantes selvagens

(gnu, impala, antílope

africano)

Pele, conjuntiva

Besnoitia bennetti Desconhecido Equinos, asininos Pele, conjuntiva

Besnoitia tarandi Desconhecido Renas, caribus Pele, conjuntiva

Besnoitia besnoiti

Sinônimo. Sarcocystis besnoiti.

Descrição. Nos hospedeiros definitivos, os oocistos são ovoides e medem
14 a 16 × 12 a 14 μm; após a esporulação possuem dois esporocistos, cada
um com 4 esporozoítas. Nos hospedeiros intermediários, os pseudocistos não
são septados e têm cerca de 100 a 600 μm de diâmetro; a parede, espessa,
contém milhares de merozoítas, mas não metrócitos (Figura 2.26).

Besnoitia bennetti

Descrição. Não há relato de oocisto. Nos hospedeiros intermediários, os
pseudocistos não são septados e medem cerca de 100 a 1.000 μm de
diâmetro.

Hammondia

Este gênero é estreitamente relacionado ao gênero Toxoplasma; apresenta
ciclo evolutivo heteróxeno, com um hospedeiro definitivo carnívoro e um
hospedeiro intermediário (animais rapinantes). A reprodução (gametogonia)
ocorre no intestino delgado do hospedeiro final. No músculo esquelético de



hospedeiros rapinantes há cistos contendo bradizoítos.

Figura 2.26 Cisto de Besnoitia besnoiti no tecido. (Esta figura encontra-se
reproduzida em cores no Encarte.)

Espécies de Hammondia

Espécies Hospedeiros
Hospedeiros

intermediários
Local

Hammondia hammondi

(sin. Isospora hammondi,

Toxoplasma hammondi)

Gato e outros felídeos Roedores Músculo esquelético

Hammondia heydorni Cães e outros canídeos

Bovinos, ovinos, caprinos,

roedores, porquinhos-da-

índia

Músculo esquelético

Hammondia hammondi



Sinônimos. Isospora hammondi, Toxoplasma hammondi.

Descrição. Os oocistos não esporulados são incolores, esféricos a
subesféricos, medindo 11 a 13 × 10 a 13 μm, sem micrópila ou resíduo; após
a esporulação se apresentam subesféricos a elipsoidais, medindo 13 a 14 × 10
a 11 μm (em média, 13 × 11 μm). Os esporocistos são elipsoidais, com 8 a 11
× 6 a 8 μm (em média, 10 × 6,5 μm), e não possuem corpo de Stieda;
contudo, apresentam um resíduo. Os esporozoítas são alongados e curvados,
com núcleo próximo do centro.

Ciclo evolutivo. O gato é infectado após a ingestão de roedores infectados
com merontes. Após a ingestão ocorre multiplicação do parasita no epitélio
do intestino delgado, seguida de gametogonia. Nos gatos, o período pré-
patente é de 15 a 16 dias e o período patente pode ser tão longo quanto 136
dias.

Hammondia heydorni

Sinônimos. Isospora heydorni, Toxoplasma heydorni.

Descrição. Os oocistos não esporulados são incolores, esféricos a
subesféricos, medindo 11 a 13 × 10 a 13 μm, sem micrópila ou resíduo; após
a esporulação se apresentam subesféricos a elipsoidais, com 13 a 14 × 10 a 11
μm (em média, 13 × 11 μm). Os esporocistos são elipsoidais, medindo 8 a 11
× 6 a 8 μm (em média, 10 × 6,5 μm); não possuem corpo de Stieda, mas têm
resíduo. Os esporozoítas são alongados e curvados, com núcleo próximo do
centro.

Ciclo evolutivo. Os oocistos não esporulados são produzidos nas fezes;
após a infecção dos hospedeiros intermediários, a multiplicação de
taquizoítas na lâmina própria da parede intestinal é seguida de produção de
cistos contendo bradizoítos no músculo esquelético. O período pré-patente é
de 6 a 7 dias. O tempo de esporulação é de 3 dias.



Sarcocystis

Neste gênero há cerca de 130 espécies reconhecidas encontradas nos
músculos estriados de mamíferos, aves, répteis e humanos. Sarcocystis é um
dos parasitas mais prevalentes em rebanhos; infecta mamíferos, inclusive
humanos, aves e vertebrados inferiores. Os nomes dos parasitas são derivados
do estágio intramuscular do cisto (sarcocisto) no hospedeiro intermediário
(animal rapinante) (Figura 2.27). A maioria das espécies de Sarcocystis que
infecta humanos e animais domésticos é espécie-específica para seus
hospedeiros intermediários e família-específica para seus hospedeiros finais.
Em geral, no hospedeiro intermediário as infecções por Sarcocystis são
assintomáticas. Ocasionalmente, relata-se doença gastrintestinal em humanos.

Figura 2.27 Sarcocistos em músculo de bovino. (Esta figura encontra-se
reproduzida em cores no Encarte.)

Sarcocistos são encontrados nos músculos estriados e no coração e podem
ser microscópicos ou visíveis a olho nu; inicialmente, possuem metrócitos e,



quando maduros, contêm bradizoítos. Os oocistos esporulam no hospedeiro
predador e são excretados nas fezes. A revisão taxonômica do gênero é
contínua; muitas espécies atualmente identificadas podem ser sinônimo de
espécies que podem infectar múltiplos hospedeiros.

Ciclo evolutivo. Em todas as espécies o ciclo evolutivo é heteroxeno. No
predador ocorrem estágios sexuados e os oocistos são excretados nas fezes.
Em cães e gatos a infecção ocorre após a ingestão de músculos de
hospedeiros intermediários infectados que contêm cistos com bradizoítos. Os
bradizoítos são liberados no intestino e os zoítas livres passam para a lâmina
própria subepitelial e se diferenciam em microgametócitos e
macrogametócitos. Após a união dos gametas, se formam oocistos de parede
fina que, diferentemente daqueles da maioria dos outros protozoários
entéricos, esporulam no corpo. Dois esporocistos se formam, cada um com
quatro esporozoítas. Em geral, a frágil parede do oocisto se rompe e libera os
esporocistos que são excretados nas fezes.

Espécies de Sarcocystis

Espécies Hospedeiros finais
Hospedeiros

intermediários
Locais

Sarcocystis alceslatranis Cães, coiotes Veados (alces) Músculo

Sarcocystis aucheniae (sin. Sarcocystis

tilopodi, Sarcocystis guanicocanis)
Cães

Lhamas, guanacos,

alpacas
Músculo

Sarcocystis bovicanis (sin. Sarcocystis

cruzi, Sarcocystis fusiformis)

Cães, raposas, lobos,

coiotes
Bovinos Músculo

Sarcocystis bovifelis (sin. Sarcocystis

hirsuta, Sarcocystis fusiformis)
Gatos Bovinos Músculo

Sarcocystis bovihominis (sin.



Sarcocystis hominis) Humanos, primatas Bovinos Músculo

Sarcocystis cameli Cães
Camelos (bactriano,

dromedário)
Músculo

Sarcocystis capracanis Cães Caprinos Músculo

Sarcocystis capreolicanis Cães, raposas Veados (corça) Músculo

Sarcocystis cervicanis Cães
Veados (veado-

vermelho)
Músculo

Sarcocystis cuniculi Gatos Coelhos Músculo

Sarcocystis equicanis (sin. Sarcocystis

bertrami)
Cães Equinos Músculo

Sarcocystis fayeri Cães Equinos Músculo

Sarcocystis gracilis Cães Veados (corça) Músculo

Sarcocystis grueneri Cães, raposas, coiotes
Veados (veado-

vermelho, rena)
Músculo

Sarcocystis hircicanis Cães Caprinos Músculo

Sarcocystis hircifelis (sin. Sarcocystis

moulei)
Gatos Caprinos Músculo

Sarcocystis hofmani Cães, cão-guaxinim

Veados (veado-

vermelho, corça,

gamo, cervo sica)

Músculo

Sarcocystis hovarthi (sin. Sarcocystis

gollinarum)
Cães Galinhas Músculo



Sarcocystis ippeni Desconhecido Camelos

(dromedários)

Músculo

Sarcocystis jorrini Desconhecido Veados (gamo) Músculo

Sarcocystis lamacenis Desconhecido Lhamas Músculo

Sarcocystis muris Gatos Camundongos Músculo

Sarcocystis neurona Equinos Gambás
Cérebro, medula

espinal

Sarcocystis ovicanis (sin. Sarcocystis

tenella)
Cães Ovinos Músculo

Sarcocystis ovifelis (sin. Sarcocystis

tenella, Sarcocystis gigantea,

Sarcocystis medusiformis)

Gatos Ovinos Músculo

Sarcocystis porcifelis (sin. Sarcocystis

suifelis)
Gatos Suínos Músculo

Sarcocystis randiferi Desconhecido Veados (rena) Músculo

Sarcocystis rangi Cães Veados (rena) Músculo

Sarcocystis sinensis Desconhecido Búfalos Músculo

Sarcocystis suicanis (sin. Sarcocystis

porcicanis, Sarcocystis miescheriana)
Cães Suínos Músculo

Sarcocystis suihominis (sin.

Sarcocystis porcihominis)
Humanos, primatas Suínos Músculo

Sarcocystis sybillensis Cães
Veados (veado-

vermelho, corça)
Músculo



Sarcocystis tarandi Desconhecido Veados (rena) Músculo

Sarcocystis tarandivulpis
Cães, raposas, cão-

guaxinim Veados (rena) Músculo

Sarcocystis wapiti Cães, coiotes
Veados (veado-

vermelho, corça)
Músculo

Sarcocystis bovicanis

Sinônimos. Sarcocystis cruzi, Sarcocystis fusiformis.

Descrição. Os merontes encontrados nas células endoteliais são muito
pequenos, medindo 2 a 8 μm de diâmetro. Os cistos com bradizoítos podem
ser largos e visíveis a olho nu como estrias esbranquiçadas que passam em
direção às fibras musculares. Há relatos de que alcançam vários centímetros
de comprimento, porém mais comumente seu tamanho varia de 0,5 a 5,0 mm.
A parede do cisto é fina e lisa e tem pequena quantidade de protrusões
achatadas de 0,3 a 0,6 μm de comprimento, sem fibrilas.

Os oocistos esporulados são totalmente preenchidos com esporos, em
formato de haltere, se excretado nas fezes; medem 19 a 21 × 15 a 18 μm, com
uma parede do oocisto fina embutida entre dois esporocistos; não apresentam
micrópila, grânulos polares ou resíduo do oocisto. No entanto, geralmente é o
esporocisto esporulado que é constatado livre nas fezes. Os esporocistos são
elipsoidais, medindo 14,3 a 17,4 × 8,7 a 13,3 μm (em média, 16,3 × 10,8
μm), lisos, incolores, sem corpo de Stieda, mas com um resíduo, e cada um
tem quatro esporozoítas.

Sarcocystis bovifelis

Sinônimos. Sarcocystis hirsuta, Sarcocystis fusiformis.



Descrição. Os merontes de primeira geração medem 37 × 22 μm e contêm
mais de 100 taquizoítas. Os merontes de segunda geração, quando maduros,
medem 14 × 6,5 μm e possuem até 35 taquizoítas. Os sarcocistos têm até 8
mm de comprimento, com parede estriada, e 7 μm de espessura, podendo ser
vistos a olho nu.

Os oocistos são lisos, incolores, medem 12 a 18 × 11 a 14 μm e contêm
dois esporocistos, cada um com quatro esporozoítas; aparentam formato de
haltere e não possuem micrópila, grânulo polar ou resíduo de oocisto. Os
esporocistos são elipsoidais, medindo 11 a 14 × 7 a 9 μm (em média, 12,5 ×
7,8 μm), e não apresentam corpo de Stieda, mas têm resíduo.

Sarcocystis bovihominis

Sinônimo. Sarcocystis hominis.

Descrição. Os merontes de primeira geração medem 37 × 22 μm e contêm
mais de 100 taquizoítas. Os merontes de segunda geração, quando maduros,
medem 14 × 6,5 μm e contêm até 35 taquizoítas. Os sarcocistos tem até 8 mm
de comprimento e parede estriada com 7 μm de espessura.

Sarcocystis ovicanis

Sinônimos. Sarcocystis tenella, Isospora bigemina.

Descrição. Os merontes de primeira geração, encontrados nas células
endoteliais, medem 19 a 29 × 7,5 a 24 μm e contêm 120 a 280 merozoítas. Os
cistos teciduais apresentam tamanho microscópico (500 × 60 a 100 μm) e são
verificados nos músculos esquelético e cardíaco. A parede do cisto se
apresenta espessa (até 2,5 μm) e radialmente estriada, com longas protrusões
semelhantes a paliçadas, sem fibrilas visíveis em microscópio eletrônico. Os
oocistos são esporulados quando excretados nas fezes e contêm dois
esporocistos, cada um com 4 esporozoítas; geralmente o esporocisto



esporulado é constatado livre nas fezes. No caso de S. ovicanis, os
esporocistos esporulados medem, aproximadamente, 13,1 a 16,1 × 8,5 a 10,8
μm (em média, 14,8 × 9,9 μm).

Ciclo evolutivo. Os ovinos se infectam após a ingestão de esporocistos
excretados nas fezes do cão. Uma vez ingeridos, ocorrem 3 gerações
assexuadas. Na primeira, os esporozoítas liberados pelos esporocistos
penetram na parede intestinal e alcançam os capilares, onde se instalam nas
células endoteliais, em vários órgãos, e sofrem 2 ciclos de merogonia. Um 3o

ciclo assexuado ocorre nos linfócitos circulantes e as merozoítas produzidas
penetram nas células musculares. Nelas se encistam e, em seguida, se
multiplicam por meio de um mecanismo de brotamento ou endodiogenia,
originando amplos bradizoítos em formato de banana, contidos em um cisto;
este é o sarcocisto maduro, que é o estágio infectante para o cão, hospedeiro
final.

Sarcocystis ovifelis

Sinônimos. Sarcocystis tenella, Sarcocystis gigantea, Sarcocystis
medusiformis, Isospora bigemina.

Descrição. Os merontes encontrados nas células endoteliais são muito
pequenos, medindo 2 a 8 μm de diâmetro. Relata-se que os cistos com
bradizoítos alcançam vários centímetros de comprimento, porém mais
comumente até 1,5 cm × 0,2 a 5 mm. A parede do cisto tem muitas
protrusões semelhantes à couve-flor, com 1 a 4,5 μm de comprimento, cada
uma contendo numerosas fibrilas. A célula hospedeira parasitada é
circundada por tecido conectivo que forma uma segunda parede no cisto. Os
esporocistos esporulados são elipsoidais e medem 10,8 a 13,9 × 7,7 a 9,3 μm
(em média, 12,4 × 8,1 μm).

Ciclo evolutivo. A infecção se instala após a ingestão de esporocistos e esta
é seguida por uma única geração assexuada nos capilares e nas arteríolas do



pulmão, dos rins e do cérebro, a partir das quais as merozoítas resultantes
penetram nas células musculares. Neste local, eles se encistam e, em seguida,
se dividem por um mecanismo de brotamento ou endodiogenia, originando
bradizoítos grandes em formato de banana, contidos no interior dos
sarcocistos. Os sarcocistos são encontrados principalmente nos músculos do
esôfago, da laringe, da língua e, em menor número, no diafragma e nos
músculos esqueléticos. Os gatos são os hospedeiros finais.

Sarcocystis capracanis

Descrição. Os cistos teciduais apresentam tamanho microscópico (130 a
800 × 50 a 70 μm) e são encontrados nos músculos esquelético e cardíaco. A
parede do cisto se apresenta espessa (até 2,6 μm) e radialmente estriada, com
longas protrusões semelhantes a dedos. Não há relato de oocisto. Os
esporocistos esporulados são elipsoidais e medem, aproximadamente, 12 a 15
× 8 a 10 μm.

Ciclo evolutivo. Semelhante àquele descrito para as espécies de ovinos.
Ocorrem três ciclos de merogonia.

Sarcocystis hircicanis

Descrição. Os cistos teciduais medem até 2,5 μm de tamanho e são
encontrados nos músculos esquelético e cardíaco. A parede do cisto é fina,
lisa e estriada, com longas protrusões semelhantes a fio de cabelo. Não há
relato de oocisto. Os esporocistos esporulados são elipsoidais e medem,
aproximadamente, 15 a 17,3 × 10,5 a 11,3 μm.

Ciclo evolutivo. Semelhante àquele descrito para S. capranis. O número de
estágios de merogonia é desconhecido.

Sarcocystis hircifelis



Sinônimo. Sarcocystis moulei.

Descrição. Os sarcocistos são alongados, compartimentados e com até 12
mm de comprimento; apresentam uma parede estriada espessa. Os
esporocistos medem 12,4 × 9,1 μm.

Ciclo evolutivo. Semelhante àquele descrito para S. hircicanis, exceto que
o gato é o hospedeiro final. O número de estágios de meregonia é
desconhecido.

Sarcocystis equicanis

Sinônimo. Sarcocystis bertrami.

Descrição. Os cistos teciduais são segmentados, medindo até 10 mm de
comprimento, com parede lisa com menos de 1 μm de espessura, sem estrias
radiais. Em microscópio eletrônico nota-se pequena quantidade de protrusões
evidentes, de 0,4 a 2,0 μm. Os esporocistos esporulados medem 15 a 16,3 ×
8,8 a 11,3 μm (em média, 10 a 15,2 μm).

Sarcocystis fayeri

Descrição. Os cistos teciduais medem até 900 μm de comprimento e 70 mm
de largura. A parede do cisto tem 1 a 2 μm de espessura; é radialmente
estriada. Os esporocistos esporulados medem 11 a 13 × 7 a 8,5 μm (em
média, 12,0 × 7,9 μm).

Sarcocystis neurona

Descrição. Os merontes presentes no citoplasma de células nervosas, de
leucócitos e de células gigantes das substâncias cinza e branca do cérebro e
da medula espinal medem 5 a 35 × 5 a 20 mm e contêm 4 a 40 merozoítas,
quando maduros.



Ciclo evolutivo. Detalhes do ciclo evolutivo não são totalmente
conhecidos. Acredita-se que o gambá da América do Norte seja um
hospedeiro definitivo, com transmissão aos equinos por meio de esporocistos
nas fezes. O ciclo evolutivo pode, também, envolver gambás que reviram
carcaças de aves que albergam um microrganismo idêntico, Sarcocystis
falcatula, parasita de muitas espécies de aves da América do Norte. Nesta
condição, os equinos podem atuar como hospedeiro aberrante anormal.

Sarcocystis suicanis

Sinônimos. Sarcocystis porcianis, Sarcocystis miescheriana.

Descrição. Os cistos teciduais são compartimentados; medem até 0,5 a 1,5
μm de comprimento e 15 a 100 μm de largura. A parede do cisto tem muitas
projeções semelhantes a paliçadas, com filamentos arranjados aleatoriamente,
vistos em microscópio eletrônico. Os esporocistos esporulados encontrados
livres nas fezes medem, aproximadamente, 12,7 × 10,1 μm.

Ciclo evolutivo. A infecção se instala após a ingestão de esporocistos e isto
é seguido por três gerações assexuadas. Na primeira, os esporozoítas
liberados dos esporocistos invadem as vênulas do fígado, onde se instalam
nas células endoteliais. Os merontes de segunda geração são encontrados nas
células endoteliais de capilares, em todos os órgãos, e as merozoítas
resultantes penetram nas células musculares. Nestas, encistam-se e, em
seguida, se dividem por meio de um mecanismo de brotamento ou
endodiogenia, originando largos bradizoítos em formato de banana, contidos
em um cisto; este é o sarcocisto maduro e representa o estágio infectante para
o hospedeiro carnívoro final. Os cistos são encontrados nos músculos
esquelético e cardíaco.

Sarcocystis porcifelis



Sinônimo. Sarcocystis suifelis.

Descrição. Os esporocistos esporulados são elipsoidais e medem 13,2 a
13,5 × 7,2 a 8 μm; não possuem corpo de Stieda, mas têm um resíduo.

Sarcocystis suihominis

Sinônimo. Sarcocystis porcihominis.

Descrição. Os sarcocistos maduros têm paredes finas compartimentadas,
com até 1,5 mm de comprimento, e apresentam protrusões de até 13 μm de
comprimento, dobradas próximo à superfície.

Ciclo evolutivo. A infecção se instala após a ingestão de esporocistos e isto
é seguido de, pelo menos, 3 gerações assexuadas. Na primeira, os
esporozoítas liberados dos esporocistos penetram na parede intestinal e nas
células endoteliais dos vasos sanguíneos do fígado, onde sofrem 2 ciclos de
merogonia. Os sarcocistos podem ser encontrados nos músculos estriados, no
coração e no cérebro. No início eles contêm apenas metrócitos, mas se
dividem rapidamente para formar bradizoítos, contidos em um cisto de
parede fina. Este é o sarcocisto maduro e representa o estágio infectante para
o hospedeiro final. O período pré-patente é de, aproximadamente, 12 a 14
dias e o período patente é de, no mínimo, 18 dias.

Sarcocystis hovarthi

Sinônimo. Sarcocystis gallinarum.

Descrição. Os cistos teciduais medem 1 a 10 mm de comprimento;
apresentam parede estriada e são encontrados nos músculos esqueléticos do
peito, da coxa, do pescoço e do esôfago. Não há relato de oocisto. Os
esporocistos esporulados são elipsoidais e medem, aproximadamente, 10 a 13
× 7 a 9 μm.



Frenkelia

O gênero estreitamente relacionado, Frenkelia, difere de Sarcocystis já que
sua última geração de merontes ocorre mais no cérebro do que nos músculos.
Os protozoários deste gênero infectam o trato gastrintestinal de aves de
rapina (hospedeiros definitivos) e os tecidos de pequenos roedores
(hospedeiros intermediários).

Neospora

A única espécie deste gênero, Neospora caninum, é um importante patógeno
de bovinos e cães. Neospora causa paralisia em cães e aborto em vacas.
Evidência recente indica que os membros da família canina são os
hospedeiros finais.

Espécie de Neospora

Espécie
Hospedeiros

finais
Hospedeiro intermediário Locais

Neospora caninum
Cães, outros

canídeos
Bovinos

Cérebro, coração, fígado,

placenta

Neospora caninum

Descrição. Relata-se que, em cães, os oocistos não esporulados medem
11,7 × 11,3 μm (10,6 a 12,4 × 10,6 a 12,0 μm). Os taquizoítas medem 6 × 2
μm e, em geral, instalam-se no citoplasma das células. Os cistos teciduais são
ovais, com 107 μm de comprimento, e apresentam parede espessa (até 4 μm);
são encontrados apenas nos tecidos nervosos.

Ciclo evolutivo. O ciclo evolutivo completo de Neospora caninum foi
esclarecido apenas recentemente. Os oocistos são excretados nas fezes do



hospedeiro definitivo 8 a 23 dias após a infecção. Quando ingeridos por
hospedeiros intermediários, como bovinos, estes se tornam permanentemente
infectados e formam-se cistos teciduais. A prenhez ativa estes cistos e pode
ocorrer aborto espontâneo. Caso o feto e a placenta abortados sejam
consumidos pelo hospedeiro carnívoro final, este se infecta e o ciclo
evolutivo se completa. Relata-se a ocorrência de infecção transplacentária em
bovinos, ovinos, cães e gatos. Também, cães e raposas podem atuar como
hospedeiros intermediários.

Toxoplasma

O gênero Toxoplasma contém uma única espécie. Os oocistos não
esporulados são excretados nas fezes de gatos e de outros felídeos.
Toxoplasma mostra uma carência total de especificidade da espécie pelo
hospedeiro intermediário, sendo capaz de infectar todo animal de sangue
quente; é uma importante zoonose.

Ciclo evolutivo. O hospedeiro final é o gato, no qual ocorre gametogonia.
Vários mamíferos (e aves) atuam como hospedeiros intermediários, nos quais
o ciclo é extraintestinal e resulta na produção de taquizoítas e de bradizoítos,
as quais são as únicas formas encontradas nos hospedeiros não felinos. Em
geral, a infecção se instala após a ingestão de oocistos esporulados. O
esporozoíta liberado penetra rapidamente na parede intestinal e se dissemina
por via hematógena. Este estágio invasivo e proliferativo é denominado
taquizoíta, o qual, ao penetrar na célula, se multiplica de modo assexuado em
um vacúolo, por meio do mecanismo de brotamento ou endodiogenia, no qual
dois indivíduos são formados no interior da célula-mãe, sendo a película da
última utilizada pelas células-filha. Quando se acumulam 8 a 16 taquizoítas a
célula se rompe e novas células são infectadas. Esta é a fase aguda da
toxoplasmose. Na maior parte dos casos, o hospedeiro sobrevive e produz
anticorpo, o que limita a invasão de taquizoítas e resulta na formação de



cistos contendo milhares de microrganismos, os quais, devido à lentidão da
endodiogenia e do crescimento, são denominados bradizoítos. O cisto
contendo bradizoítos é a forma latente, sendo a multiplicação refreada pela
imunidade adquirida pelo hospedeiro. Se esta imunidade diminui, o cisto
pode se romper e liberar bradizoítos, que se tornam ativos e retornam às
características invasivas dos taquizoítas.

Espécie de Toxoplasma

Espécie Hospedeiros finais
Hospedeiros

intermediários
Locais

Toxoplasma gondii Gatos, outros felídeos
Todo mamífero, inclusive

humanos, ou aves

Músculo, pulmão, fígado,

sistema reprodutor,

sistema nervoso central

Toxoplasma gondii

Descrição. Os oocistos são arredondados a ligeiramente ovais e medem 11
a 15 μm (em média, 13 μm) por 8 a 12 μm (em média, 11 μm). Os oocistos
esporulados contêm dois esporocistos elipsoidais (8,5 × 6 μm), cada um
contendo quatro esporozoítas. Os taquizoítas são encontrados em fase de
desenvolvimento em vacúolos, em vários tipos celulares como, por exemplo,
fibroblastos, hepatócitos, células reticulares e células do miocárdio. Em
qualquer uma das células pode haver 8 a 16 microrganismos, cada um
medindo 6,0 a 8,0 μm. Os cistos teciduais, com até 100 μm de diâmetro, são
encontrados principalmente no músculo, no fígado, no pulmão e no cérebro e
podem conter vários milhares de bradizoítos em formato de lanceta.

FAMÍLIA LANKESTERELLIDAE

Lankesterella é encontrado em anfíbios; Schellakia é encontrado em répteis.



A transmissão ocorre por meio de sanguessugas, ácaros e insetos.

SUBORDEM ADELEORINA

FAMÍLIA KLOSSIELLIDAE

Klossiella é o único gênero desta família. Seus membros são essencialmente
não patogênicos e a maioria das espécies é encontrada nos rins. Os oocistos
se instalam nos túbulos renais; contêm tanto quanto 40 esporocistos, cada um
com 8 a 15 esporozoítas. Os esporocistos excretados na urina infectam novos
hospedeiros, quando ingeridos.

Klossiella

Os membros deste gênero são homoxenos, com merontes e merozoítas
presentes na cápsula de Bowman e com gametócitos nos túbulos renais.

Ciclo evolutivo. O ciclo evolutivo não está totalmente esclarecido. Nas
células epiteliais dos túbulos renais, as trofozoítas formam merontes e
merozoítas que, por sua vez, originam gametócitos. Acredita-se que os
gametas fertilizados se desenvolvem em esporontos, que brotam para formar
esporoblastos. Cada um destes esporoblastos sofre sucessivas divisões para
formar esporocistos, que contêm esporozoítas. Os esporocistos maduros são
circundados por uma parede espessa e excretados do corpo juntamente com a
urina. Quando ingeridos por outro hospedeiro, os esporozoítas são liberados
pelos esporocistos e se deslocam para os rins, onde penetram nas células
epiteliais e iniciam o ciclo.

Espécies de Klossiella

Espécies Hospedeiros Local

Klossiela equi Equinos, asininos, zebras Rim



Klossiela cobayae Porquinhos-da-índia Rim

Klossiela muris Camundongos Rim

Klossiela boae Serpentes Rim

Klossiella equi

Descrição. Os merontes constatados nas células endoteliais da cápsula de
Bowman, nos rins, têm 8 a 12 μm de diâmetro, com 20 a 30 núcleos. Os
merontes de segunda geração encontrados nas células epiteliais dos túbulos
contorcidos proximais medem 15 a 23 μm de diâmetro e contêm 15 a 20
merozoítas. Gametogonia e esporogonia ocorrem nas células epiteliais do
ramo espesso (ascendente) da alça de Henle. Os esporocistos maduros são
circundados por uma parede espessa e cada um contém 10 a 15 esporozoítas.

FAMÍLIA HAEMOGREGARINIDAE

Parasitas do gênero Haemogregorina foram descritos em estudos com
eritrócitos de quelônios e geralmente são considerados não patogênicos. Os
hospedeiros definitivos são sanguessugas.

FAMÍLIA HEPATOZOIDAE

O gênero Hepatozoon foi relatado em mamíferos, répteis e aves; tem
importância em cães. Os hospedeiros definitivos incluem carrapatos, ácaros,
mosquitos-pólvora, moscas-tsé-tsé, mosquitos, pulgas, piolhos, insetos
reduvídeos e sanguessugas.

Hepatozoon

Parasitas deste gênero compartilham um ciclo evolutivo básico que inclui



desenvolvimento sexuado e esporogonia em um hospedeiro definitivo
invertebrado hematófago e merogonia seguida de gametogonia em um
hospedeiro intermediário vertebrado. A transmissão ocorre por meio da
ingestão do hospedeiro definitivo, um invertebrado contendo oocistos de
Hepatozoon, pelo hospedeiro intermediário.

Espécies de Hepatozoon

Espécies Hospedeiros
Hospedeiros

intermediários
Locais

Hepatozoon canis
Carrapatos

(Rhipicephalus)
Cão Sangue, fígado, rim

Hepatozoon americanum Carrapatos (Amblyomma) Cão Sangue, músculo

Hepatozoon spp. Desconhecido Gato
Miocárdio, músculo

esquelético

Hepatozoon cuniculi Desconhecido Coelho Baço

Hepatozoon muris
Ácaro espinhoso de rato

(Echinolaelaps)
Rato Sangue, fígado

Hepatozoon canis

Descrição. Os gametócitos encontrados nos neutrófilos circulantes
apresentam forma elipsoidal, com cerca de 11 × 4 μm, e são revestidos por
uma membrana espessa. Em geral, os merontes são arredondados a ovais
com, aproximadamente, 30 μm de diâmetro e incluem micromerozoítas
alongadas com núcleos definidos que, em corte transversal, têm aparência de
“raio de roda”.

Ciclo evolutivo. O ciclo evolutivo envolve dois hospedeiros. O carrapato é



um hospedeiro final, no qual ocorre singamia, e o cão é um hospedeiro
intermediário, no qual ocorre a reprodução assexuada. Ninfas de carrapatos
engorgitam-se com leucócitos infectados por gametócitos, em um cão
infectado. Após a ingestão, os gametócitos são liberados dos leucócitos,
associados em pares, e se transformam em gametas masculino e feminino,
originando zigotos e oocistos. Cada oocisto maduro contém vários
esporocistos, cada um com 10 a 26 esporozoítas. Após as mudas do carrapato
os oocistos são encontrados na hemocele e cada carrapato pode carrear
milhares de esporozoítas infectantes. Como os esporozoítas permanecem na
cavidade corporal, parece que o cão é infectado após a ingestão do carrapato.
Uma vez ingeridos, os esporozoítas são liberados dos oocistos, penetram na
parede intestinal e são transportados aos tecidos e órgãos-alvo, pelo sangue e
pela linfa. Eles infectam principalmente o baço, os linfonodos e a medula
óssea, onde ocorre merogonia nos macrófagos e nas células endoteliais. Duas
formas de merontes são encontradas nos tecidos infectados; ums delas
contém 2 a 4 macromerozoítas e a outra contém 20 micromerozoítas
alongadas. Quando os merontes amadurecem e se rompem as merozoítas são
liberadas e penetram nos neutrófilos circulantes, nos quais se desenvolvem
em gametócitos que circulam no sangue periférico. O ciclo se completa
quando o carrapato se alimenta do sangue. O período de desenvolvimento no
cão, desde a contaminação até o aparecimento dos gametócitos, é de,
aproximadamente, 28 dias.

Hepatozoon americanum

Descrição. Os gametócitos presentes nos neutrófilos são elipsoidais,
medem 8,8 × 3,9 μm e possuem um núcleo central compacto e revestido por
uma membrana espessa. O citoplasma se cora de azul-claro e o núcleo de
vermelho-escuro, quando se emprega o corante de Giemsa. Nos músculos, os
cistos são arredondados a ovais, com 250 a 500 μm de diâmetro, com a parte
externa composta de camadas concêntricas de membranas laminares finas



pálidas que dão ao cisto uma aparência de “casca de cebola”.

Ciclo evolutivo. Semelhante àquele de H. canis. O parasita infecta os
músculos esquelético e cardíaco, onde se desenvolve entre os miócitos, no
interior das células hospedeiras de origem indeterminada. Camadas
mucopolissacarídeas encistam as células infectadas no músculo, onde o
parasita sofre merogonia. Quando amadurece, o cisto se rompe, liberando
merozoítas no tecido adjacente. Neutrófilos e macrófagos são recrutados para
o local e vários deles são infectados, induzindo à formação de piogranuloma
com maior vascularização, possibilitando que os leucócitos infectados
contendo gametócitos penetrem na circulação e repitam a fase reprodutiva
assexuada em outros locais. O ciclo se completa quando o carrapato ingere
sangue infectado. O período de desenvolvimento no cão, desde a infecção até
o aparecimento de gametócitos, é de, aproximadamente, 32 dias.

Hepatozoon cuniculi

Descrição. Os merocistos podem apresentar 4 a 6 mm de diâmetro.

Ciclo evolutivo. O ciclo evolutivo é desconhecido. Os merontes são
encontrados no baço e os gametócitos no interior dos leucócitos.

Hepatozoon muris

Sinônimos. Hepatozoon perniciosum, Leucocytozoon muris, Leucocytozoon
ratti.

Descrição. Os merontes, no fígado, têm 10 a 30 μm de diâmetro. Os
gametócitos nos linfócitos são vistos nos esfregaços como corpúsculos ovais
alongados, medindo 8 a 12 × 3 a 6 μm.

Ciclo evolutivo. Os ratos se infectam após a ingestão do hospedeiro
invertebrado, o ácaro espinhoso de ratos Echinolaelaps echidninus. Os



esporozoítas são liberados no intestino, penetram no sistema porta hepático e
são transportados ao fígado. Ocorre merogonia nas células do parenquima
hepático. As merozoítas penetram nos linfócitos do sangue e tornam-se
gametócitos. Fertilização e esporogonia acontecem no vetor artrópode, após a
ingestão.

ORDEM HAEMOSPORORIDA

Uma única família, a Plasmodiidae, contém vários dos gêneros de interesse
médico e veterinário. Todas as espécies são heteróxenas; ocorre merogonia
em um hospedeiro vertebrado e esporogonia em um hospedeiro invertebrado.
Não há esporocisto; os esporozoítas ficam livres no interior dos oocistos.

FAMÍLIA PLASMODIIDAE

Na família Plasmodiidae são incluídas as espécies de Plasmodium que
provocam malária em pessoas, uma das doenças humanas mais prevalentes
no mundo. Os esporozoítas são inoculados nas pessoas pelas fêmeas de
mosquitos anofelinos. Plasmodium falciparum causa malária terçã maligna
ou malária falcípara; P. vivax causa malária benigna; P. malariae causa
malária quartã ou febre quartã; e P. ovale causa um tipo de malária terçã.
Também, a malária é uma das doenças parasitárias causadas por
hemoprotozoários mais comuns em primatas de regiões tropicais e
semitropicais. Os parasitas da malária que infectam o bugio são diferentes
daqueles que infectam os macacos e são homólogos aos parasitas da malária
humana e morfologicamente indistinguíveis (Tabela 2.23).

Tabela 2.23 Espécies de Plasmodium de primatas não humanos.

Prossímios
Macacos do Velho

Mundo

Macacos do Novo

Mundo
Bugios



Cotidiana  

Plasmodium knowlesi

  

Terçã

Plasmodium lemuris

 

Plasmodium cynomolgi

Plasmodium coatneyi

Plasmodium fragile

Plasmodium siminovale

Plasmodium fieldi

Plasmodium gonderi

Plasmodium eylesi

Plasmodium jefferyi

Plasmodium youngi

 

Plasmodium simium

 

Plasmodium pitheci

Plasmodium reichenowi

Plasmodium schwetzi

Plasmodium silvaticum

Quartã

Plasmodium girardi

 

Plasmodium inui

Plasmodium hylobati

Plasmodium shortii

 

Plasmodium brazilianum

 

Plasmodium malariae

(sin. Plasmodium

rodhaini)

Três gêneros distintos desta família, Plasmodium, Haemoproteus e
Leucocytozoon, causam “malária” aviária em aves domésticas e selvagens,
uma doença mais comum nos trópicos, transmitida pela picada de moscas
dípteras. Os vetores são diferentes, pois as espécies aviárias de Plasmodium
são transmitidas por mosquitos, Haemoproteus pelo mosquito-pólvora ou por
moscas hipoboscídeas e Leucocytozoon é transmitido por Simulium spp.

Plasmodium

Malária aviária é uma doença comum de aves selvagens; é transmitida por
mosquitos que infectam aves domésticas e aves engaioladas, quando há
hospedeiro reservatório selvagem e vetor apropriados. Há mais de 30
espécies de Plasmodium que infectam aves e que diferem amplamente quanto



aos hospedeiros, à distribuição geográfica, aos vetores e à patogenicidade. As
espécies aviárias de malária se enquadram em dois grupos, com gametócitos
arredondados ou alongados no interior dos eritrócitos, e podem ser agrupados
em 5 subgêneros (Tabela 2.24), de acordo com as características
morfológicas, incluindo tamanho e forma dos gametócitos e dos merontes. As
espécies que infectam aves domésticas se incluem em quatro dos cinco
subgêneros.

Plasmodium spp. são diferenciados dos gêneros Haemoproteus e
Leucocytozoon pela ocorrência de merogonia nos eritrócitos circulantes. Os
merontes, na maioria das espécies de Plasmodium aviário, são encontrados
no interior de células endoteliais do sistema linfoide-macrofágico. Com uma
exceção, todas as espécies de Plasmodium são transmitidas por mosquitos
culicídeos. Os merontes préeritrocíticos se desenvolvem no fígado e
produzem merozoítas, que penetram nos eritrócitos e produzem gametócitos.
A merogonia intraeritrocítica pode continuar indefinidamente, induzindo
infecção persistente com frequentes recidivas.

Tabela 2.24 Subgêneros aviários de Plasmodium.

Descrição Subgênero

Parasitas sem pigmento  

Gametócitos e merontes grandes que, quando maduros, saem do núcleo da célula

hospedeira; presentes apenas em leucócitos circulantes
Plasmodioides

Parasitas com pigmentos  

Gametócitos arredondados se deslocam do núcleo da célula hospedeira em direção

ao polo
Haemamoeba

Gametócitos alongados; não saem do núcleo da célula hospedeira; merontes

apenas nos precursores de eritrócitos circulantes
Huffia



Gametócitos alongados; sem saída do núcleo da célula hospedeira; merontes

apenas nos eritrócitos maduros; maiores do que os núcleos das células

hospedeiras, contendo grande quantidade de citoplasma

Giovannolaia

Merontes apenas nos eritrócitos maduros; menores do que o núcleo da célula

hospedeira, com pouco citoplasma
Novyella

Espécies de Plasmodium aviário

Espécies Subgêneros Hospedeiros

Plasmodium gallinaceum Haemamoeba Galinhas, galinhas-d’angola

Plasmodium relictum Haemamoeba Columbídeos, patos, aves selvagens

Plasmodium hermani Huffia Perus, aves selvagens

Plasmodium durae Giovannolaia Perus, pavão-da-china

Plasmodium juxtanucleare Novyella Galinhas, outras aves galináceas

Plasmodium struthionis ? Avestruz

Plasmodium gallinaceum

Sinônimo. Haemamoeba

Descrição. A trofozoíta é uma pequena estrutura arredondada que contém
um grande vacúolo, o qual desloca o citoplasma do parasita até a periferia do
eritrócito (Figura 2.28). O núcleo situa-se em um dos polos, dando à forma
jovem uma aparência de “anel de sinete”, quando corada pelo Giemsa.
Ambos, gametócitos e merontes, podem ter forma arredondada, oval ou
irregular. O núcleo das células hospedeiras raramente é expelido durante a
infecção, mas pode ser deslocado pelo parasita. Cada meronte produz 8 a 36



merozoítas e, em média, há 16 a 20 merozoítas nos merontes eritrocíticos.

Ciclo evolutivo. Após a introdução dos esporozoítas por mosquitos
infectados, são encontrados vários merontes pré-eritrocíticos (criptozoítos)
nos macrófagos e nos fibroblastos, na pele próxima do ponto de entrada. As
merozoítas desta primeira geração de merontes pré-eritrocíticos originam
uma segunda geração de merontes pré-eritrocíticos, os metacriptozoítos, que
atingem a maturidade dentro de, aproximadamente, 72 h. As merozoítas dos
metacriptozoítos penetram nos eritrócitos e nas células do sistema linfoide-
macrofágico da pele, do baço, dos pulmões e das células endoteliais de
capilares dos principais órgãos. Nesta espécie, os estágios de
desenvolvimento exoeritrocítico podem ser acrescidos pelas formas que se
originam em decorrência do ciclo eritrocítico. Estas são conhecidas como
fanerozoítas, oriundas de merozoítas dos merontes no ciclo eritrocítico.



Figura 2.28 Macrogametócito de Plasmodium gallinaceum em um
eritrócito, localizado abaixo do núcleo celular.

O ciclo eritrocítico se inicia 7 a 10 dias após a infecção por merozoítas
dos metacriptozoítos e, em outras vezes, por merozoítas oriundas de merontes
exoeritrocíticos localizados, dependendo da espécie, nas células endoteliais
ou nas células hemopoéticas. Uma vez no eritrócito, as merozoítas se
agregam para formar a trofozoíta. A trofozoíta inicial sofre merogonia para
produzir merozoítas, que são liberadas dos merontes sincronicamente. Após a
produção de muitas gerações assexuadas, algumas merozoítas sofrem
desenvolvimento sexuado, com formação de microgametócitos e



macrogametócitos, sendo estes últimos, geralmente, mais numerosos e de cor
azul mais intensa quando corado pelo Giemsa, comparativamente aos
microgametócitos. Crescimento adicional dos estágios gametócitos pode
ocorrer apenas quando o mosquito hospedeiro apropriado ingere sangue
contaminado. O desenvolvimento no mosquito é rápido. Após a ingestão, o
núcleo do microgametócito se divide e, por meio de um mecanismo de
exflagelação, microgametas com 6 a 8 μm de comprimento, delgados e
semelhantes a flagelo, são expelidos da célula-mãe, se desprendem e se
deslocam para encontrar e fertilizar o macrogameta. O zigoto resultante
(oocineto) é móvel, penetra na mucosa do intestino médio e se instala na
superfície externa do estômago, formando um oocisto inicial com,
aproximadamente, 50 a 60 μm de diâmetro. O núcleo do oocisto se divide
repetidamente para produzir grande quantidade de esporozoítas. A maturação
do oocisto demora um tempo variável, dependendo das espécies do parasita,
da temperatura e das espécies de mosquitos, mas, em geral, é de 10 a 20 dias.
Quando maduros, os oocistos se rompem, liberando esporozoítas na cavidade
corporal do mosquito que, em seguida, migram por todo o corpo do mosquito
e, eventualmente, alcançam as glândulas salivares e, então, são infectantes ao
novo hospedeiro; a infecção ocorre quando o mosquito faz o repasto
sanguíneo. Um mosquito permanece infectado por toda a vida, transmitindo
parasitas da malária toda vez que faz um repasto sanguíneo.

Plasmodium relictum

Subgênero. Haemamoeba.

Descrição. Os gametócitos são arredondados ou irregulares; as formas
maiores deslocam ou expelem o núcleo da célula hospedeira. Grânulos de
pigmentos são relativamente finos. Os merontes produzem 8 a 32 merozoítas.

Plasmodium hermani



Subgênero. Huffia.

Descrição. Merontes são ovais ou arredondados, contêm 6 a 14 merozoítas
e apenas estão presentes nos eritrócitos imaturos. Os gametócitos são
alongados e presentes nos eritrócitos maduros.

Plasmodium juxtanucleare

Subgênero. Novyella.

Descrição. Os merontes são pequenos, arredondados, ovoides ou
irregulares e, geralmente, em contato com o núcleo do eritrócito da célula
hospedeira; produzem 2 a 7 (em média, 4) merozoítas. Os gametócitos são
arredondados, ovoides, irregulares ou piriformes alongados e, com
frequência, tornam o eritrócito do hospedeiro “torcido”.

Ciclo evolutivo. Não se conhecem detalhes sobre o desenvolvimento pré-
eritrocítico, após a inoculação por um mosquito vetor. Relata-se a presença
de merontes extraeritrocíticos em células do sistema linfoide-macrofágico do
baço, do fígado, dos rins, do coração, do pulmão, da medula óssea, dos
testículos, do pâncreas e do cérebro, sendo mais comum no baço. Ciclos
eritrocíticos atingem o máximo em 6 a 8 dias. As merozoítas apresentam
crescimento sexuado, com formação de microgametócitos e de
macrogametócitos; estes últimos, geralmente mais numerosos, se coram de
azul mais intenso pelo Giemsa, comparativamente aos microgametócitos.
Desenvolvimento adicional de estágios de gametócito pode ocorrer apenas
quando um mosquito hospedeiro apropriado ingere o sangue. O crescimento
no mosquito é semelhante àquele que ocorre em outras espécies.

Plasmodium durae

Subgênero. Giovannolaia.



Descrição. As trofozoítas têm aparência ameboide. Os merontes maduros
raramente deslocam o núcleo da célula hospedeira e contêm 6 a 14 (em
média, 8) merozoítas. Os gametócitos são alongados, situam-se na
extremidade ou ao lado da célula hospedeira, e, com frequência, deslocam o
núcleo desta célula, embora geralmente não ocorra aumento da célula
hospedeira. Em geral, os grânulos de pigmento são grandes, arredondados e
pretos.

Ciclo evolutivo. O ciclo evolutivo detalhado ainda não foi descrito.
Merontes exoeritrocíticos foram encontrados em células de capilares
endoteliais dos pulmões, do fígado, do baço e do tecido cerebral, mas são
especialmente numerosos no cérebro. Em perus, a parasitemia atinge o
máximo entre 15 e 25 dias após a infecção. Nos eritrócitos, as merozoítas se
agregam para formar trofozoítas. As trofozoítas iniciais sofrem merogonia e
originam merozoítas, as quais são liberadas dos merontes, sincronicamente.
Após muitas gerações assexuadas, algumas merozoítas apresentam
desenvolvimento sexuado, com formação de microgametócitos e de
macrogametócitos. Crescimento adicional de estágios de gametócito pode
ocorrer apenas quando um mosquito hospedeiro apropriado ingere sangue
contaminado. O desenvolvimento no mosquito é semelhante àquele que
ocorre em outras espécies.

Hepatocystis

Hepatocystis parasitam mamíferos tropicais arborícolas, como esquilos,
morcegos frugíveros e macacos; são transmitidos por mosquito-pólvora
(Culicoides spp.). Hepatocystis spp. está disseminado por todo o
subcontinente da Índia e no sul do Sahara, na África.

Ciclo evolutivo. O ciclo evolutivo se assemelha àquele de Plasmodium,
com a principal exceção de que a esquizogonia ocorre no fígado, produzindo
cistos visíveis macroscopicamente (merocistos). Os macrogametócitos e os



microgametócitos se desenvolvem nos eritrócitos e, após a ingestão pelo
vetor hospedeiro, formam-se microgametas e, então, ocorre fertilização e
esporogonia.

Espécies de Hepatocystis

Espécies Hospedeiros Vetor

Hepatocystis kochi (sin. Hepatocystis

simiae)
Macacos Mosquito-pólvora (Culicoides)

Hepatocystis semnopitheci Macacos Mosquito-pólvora (Culicoides)

Hepatocystis taiwanensis Macacos Mosquito-pólvora (Culicoides)

Hepatocystis bouillezi Macacos Mosquito-pólvora (Culicoides)

Hepatocystis cercopitheci Macacos Mosquito-pólvora (Culicoides)

Hepatocystis foleyi Macacos Mosquito-pólvora (Culicoides)

Haemoproteus

Em geral, os gametócitos presentes nos eritrócitos são alongados e curvados
(formato de haltere) e situam-se ao redor do núcleo da célula hospedeira
(Figura 2.29). Merogonia acontece nas células endoteliais dos vasos
sanguíneos, especialmente nos pulmões. Membros deste gênero são parasitas
de aves, répteis e alguns anfíbios e são muito comuns em pombos
domésticos, patos e perus. Os vetores conhecidos são moscas hipoboscídeas
(Hippoboscidae) e mosquito-pólvora (Culicoides).

Espécies de Haemoproteus

Espécies Hospedeiros Vetores



Haemoproteus meleagridis Perus Mosquito-pólvora ou moscas

hipoboscídeas?

Haemoproteus nettionis (sin. Haemoproteus

anatis, Haemoproteus anseris,

Haemoproteus hermani)

Patos, patos selvagens,

gansos, cisnes

Mosquito-pólvora ou moscas

hipoboscídeas?

Haemoproteus columbae Columbídeos Moscas hipoboscídeas

Haemoproteus sacharovi Columbídeos Moscas hipoboscídeas?

Figura 2.29 Gametócito alongado de Haemoproteus columbae circundando
o núcleo do eritrócito.

Haemoproteus meleagridis

Descrição. Os macrogametas e microgametas presentes nos eritrócitos são



alongados e curvos, ao redor do núcleo da célula hospedeira, ocupando cerca
de metade a três quartos desta célula. Em geral, o núcleo do macrogametócito
é mais compacto, o citoplasma mais denso e os grânulos de melanina
uniformemente distribuídos, comparativamente à aglomeração polar vista no
microgametócito.

Ciclo evolutivo. Os detalhes do ciclo evolutivo são incompletos. Os
esporozoítas presentes na glândula salivar de vetores insetos penetram na
circulação do hospedeiro quando picado pelo inseto. Notam-se merontes no
epitélio vascular do pulmão, do fígado, dos rins e do baço. As merozoítas se
desenvolvem no interior de merontes, em aglomerados; quando maduras, são
liberadas na circulação como finos corpúsculos arredondados que se
transformam em macrogametas e microgametas, nos eritrócitos.

Haemoproteus nettionis

Sinônimo. Haemoproteus anatis, Haemoproteus anseris, Haemoproteus
hermani.

Descrição. Os macrogametas e os microgametas são alongados e curvos, ao
redor do núcleo da célula eritrocítica, circundando parcialmente o núcleo da
célula hospedeira e, com frequência, deslocando-a. Contêm um pouco a 30,
ou mais, grânulos de pigmento, geralmente grosseiros e arredondados e, em
geral, agregados nas extremidades das células. Não ocorre aumento da célula
hospedeira.

Ciclo evolutivo. Detalhes semelhantes àqueles mencionados para H.
meleagridis.

Haemoproteus columbae

Descrição. Os macrogametas e microgametas presentes nos eritrócitos
variam desde formas de anéis minúsculos até formato de lua crescente



alongado, que se curvam ao redor do núcleo da célula hospedeira, na forma
de um haltere. Os macrogametas se coram de azul-escuro pelo Giemsa, o
núcleo se apresenta vermelho a púrpura-escuro e compacto e há grânulos de
pigmento dispersos por todo o citoplasma.

Ciclo evolutivo. Os esporozoítas presentes na glândula salivar das moscas
alcançam a circulação do hospedeiro durante a picada do inseto e penetram
nas células endoteliais dos vasos sanguíneos, onde se desenvolvem em
merontes e originam 15 ou mais citômeros, cada um produzindo grande
quantidade de merozoítas. Quando as merozoítas amadurecem são liberadas
na circulação como finos corpúsculos arredondados que se transformam em
macrogametas e microgametas, nos eritrócitos. Ocorre desenvolvimento
adicional no hospedeiro inseto depois do repasto sanguíneo. Após a
fertilização, forma-se um zigoto no intestino médio do inseto, onde ocorre
esporogonia, com produção de esporozoítas. Estes são liberados na cavidade
corporal e passam para as glândulas salivares.

Haemoproteus sacharovi

Descrição. Os macrogametas e microgametas preenchem totalmente os
eritrócitos, quando maduros, torcendo-o e empurrando o núcleo para um dos
lados. Grânulos de pigmento são esparsos, em comparação com outras
espécies.

Leucocytozoon

Leucocytozoon são parasitas de aves. Os macrogametas e microgametas
habitam leucócitos ou, ocasionalmente, algumas espécies se instalam em
eritrócitos. Ocorre merogonia no parênquima hepático, no coração, nos rins e
em outros órgãos, com os merontes formando grandes corpúsculos
(megalomerontes) divididos em citômeros. Não ocorre merogonia nos
eritrócitos, tampouco nos leucócitos. Os vetores conhecidos são mosquito-



borrachudo (Simulium) ou mosquito-pólvora (Culicoides).

Espécies de Leucocytozoon

Espécies Hospedeiros Vetores

Leucocytozoon caulleryi Galinhas, galinhas-d’angola Mosquito-pólvora (Culicoides)

Leucocytozoon sabrezesi Galinhas, galinhas-d’angola Mosquito-pólvora (Culicoides)

Leucocytozoon smithi (sin.

Leucocytozoon schueffneri,

Leucocytozoon macleani)

Perus Mosquito-borrachudo (Simulium)

Leucocytozoon simondi Patos, gansos Mosquito-borrachudo (Simulium)

Leucocytozoon marchouxi (sin.

Leucocytozoon turtur)
Columbídeos Mosquito-borrachudo (Simulium)

Leucocytozoon struthionis Avestruz Mosquito-borrachudo (Simulium)

Leucocytozoon caulleryi

Descrição. Os gametócitos presentes nos eritrócitos, quando maduros, são
arredondados, medem 15,5 × 15 μm e “torcem” a célula hospedeira, fazendo
com que o núcleo desta célula forme uma banda escura estreita que se
estende por, aproximadamente, um terço ao redor do parasita. Os
megalomerontes presentes nos tecidos têm 26 a 300 μm de diâmetro.

Ciclo evolutivo. Os esporozoítas são inoculados em um novo hospedeiro
durante a alimentação dos insetos. Os parasitas sofrem merogonia nas células
endoteliais do fígado, do coração, dos rins, do baço, do timo, do pâncreas e
de outros órgãos da ave hospedeira. Os merontes são esféricos ou lobulados e
se dividem, primeiramente, em citômeros e, por fim, se fundem formando



megalomerontes, os quais produzem grande quantidade de merozoítas. Os
gametócitos surgem no sangue cerca de 14 dias após a infecção e são
encontrados nos eritrócitos ou, às vezes, nos eritroblastos; as células
hospedeiras infectadas se modificam e se apresentam fusiformes. Quando
maduros, os parasitas danificam as células hospedeiras e ficam livres no
plasma. Quando ingeridos durante o repasto sanguíneo pelo inseto vetor,
Culicoides spp., um zigoto é formado, o qual se alonga dentro de um
oocineto, cerca de 21 μm de comprimento, passando através da parede do
intestino médio para formar oocistos subesféricos na parede externa do
intestino médio. Os esporozoítas produzidos passam para as glândulas
salivares e são inoculados em novo hospedeiro quando picado por mosquito-
pólvora.

Leucocytozoon sabrezesi

Descrição. Os gametócitos, quando maduros, são alongados, medindo 22 a
24 × 4 a 7 μm, e “torcem” o eritrócito, que se torna fusiforme (67 × 6 μm),
com longas projeções citoplasmásticas que se estendem para além do
tamanho dos parasitas. O núcleo da célula hospedeira forma uma banda
estreita de cor escura ao longo do lado do parasita.

Ciclo evolutivo. Semelhante àquele de L. caulleryi.

Leucocytozoon smithi

Sinônimos. Leucocytozoon schueffneri, Leucocytozoon macleani.

Descrição. Inicialmente, os gametócitos maduros são arredondados, mas
depois se tornam alongados, com comprimento médio de 20 a 22 μm. As
células hospedeiras são alongadas, em média 45 × 14 μm, com projeções
citoplasmáticas pálidas que se estendem para além do parasita circundado. O
núcleo da célula hospedeira é alongado, formando uma fina banda escura ao



longo de um dos lados do parasita (Figura 2.30), com frequência se dividindo
para formar uma banda de cada lado do parasita. Os merontes, nos
hepatócitos, medem 10 a 20 × 7 a 14 μm (em média, 13,5 × 10,5 μm).

Figura 2.30 Gametócitos de Leucocytozoon smithi no interior de um
linfócito alongado.

Ciclo evolutivo. As aves se infectam quando picadas por um mosquito-
borrachudo vetor. Os esporozoítas alcançam a corrente sanguínea, invadem
células de vários tecidos, se agregam e transformam-se em merontes. Os
merontes hepáticos são encontrados nas células hepáticas; o estágio inicial
contém citômeros basofílicos arredondados e em formato de lua crescente,
que se desenvolvem em massas de merozoítas que se coram intensamente e
que preenchem totalmente o citoplasma da célula hospedeira. Não se
constatam megalomerontes; entretanto, eventualmente as merozoítas
penetram nas células sanguíneas e originam gametócitos. No intestino médio
do mosquito-borrachudo, formam-se microgametas que se desenvolvem em
oocistos para produzir esporozoítas, que danificam os oocistos e passam para



as glândulas salivares, onde se acumulam. O período pré-patente é de 9 dias.

Leucocytozoon simondi

Descrição. Os macrogametas e microgametas maduros são alongados, às
vezes arredondados, medindo 14 a 22 μm de comprimento; estão presentes
em eritrócitos ou leucócitos, os quais se tornam alongados, com até 45 a 55
μm de comprimento, com seu núcleo formando uma banda longa, fina e
escura em um dos lados. As células hospedeiras infectadas apresentam
projeções citoplasmáticas claras que se estendem além do tamanho do
parasita, bem como núcleo. Os merontes hepáticos medem 11 a 18 μm de
diâmetro; os megalomerontes vistos em vários tecidos corporais medem 6 a
164 μm de diâmetro, quando maduros.

Ciclo evolutivo. As aves se infectam quando picadas por um mosquito-
borrachudo vetor. Os esporozoítas penetram na corrente sanguínea, invadem
células de vários tecidos, se agregam e tornam-se merontes. Nos patos, há
dois tipos de merontes. Merontes hepáticos são notados nas células hepáticas,
formando vários citômeros que, por sua vez, originam pequenas merozoítas
por meio de múltiplas divisões. Megalomerontes são encontrados no cérebro,
no pulmão, no fígado, no coração, nos rins, na moela, no intestino e nos
tecidos linfoides, 4 a 6 dias após a exposição. São mais comuns do que os
merontes hepáticos. Cada megalomeronte produz vários milhares de
merozoítas bipolares. As merozoítas penetram nas células sanguíneas e
originam gametócitos. A merogonia continua nos órgãos internos por um
tempo indefinido, porém longo, embora em taxa muito reduzida. Durante esta
fase de recidiva as aves adultas não são seriamente acometidas, mas
representam fontes de infecção para o novo lote de patinhos. No intestino
médio do mosquito-borrachudo, são formados quatro a oito microgametas
por meio da exflagelação dos microgametócitos. Estes fertilizam os
macrogametas para formar um oocineto ou zigoto móvel medindo cerca de



33 × 5 μm. Os oocinetos se instalam no intestino médio do mosquito-
borrachudo 2 a 6 h após a ingestão de sangue infectado. Eles se desenvolvem
em oocistos, tanto na parede do intestino médio quanto no próprio intestino
médio e originam vários esporozoítas delgados, com 5 a 10 μm de
comprimento, com uma extremidade arredondada e outra pontiaguda. Se
liberam dos oocistos e passam para as glândulas salivares, onde se acumulam.
Os esporozoítas viáveis podem ser encontrados até, pelo menos, 18 dias após
a contaminação pela ingestão de refeição infectante.

Leucocytozoon marchouxi

Descrição. Os macrogametas são arredondados ou elípticos, se coram de
azul-escuro pela Giemsa e têm um núcleo avermelhado compacto. Esta
espécie forma megalomerontes arredondados em quase todos os órgãos
internos.

Ciclo evolutivo. Os esporozoítas são inoculados em um novo hospedeiro
quando o inseto vetor se alimenta. Os parasitas sofrem merogonia nas células
endoteliais dos órgãos internos, originando megalosquizontes. Estes induzem
a produção de gametócitos no sangue que, após a ingestão por um inseto
vetor, formam zigoto e oocistos. Estes sofrem esporogonia, com formação de
esporozoítas, que passam para as glândulas salivares e são inoculados no
novo hospedeiro quando o inseto vetor se alimenta.

Leucocytozoon struthionis

Descrição. Os gametócitos são arredondados e estão presentes nos
eritrócitos.

FAMÍLIA HEPATOZOIDAE

Hepatocystis kochi



Descrição. Os parasitas intraeritrocíticos apresentam um núcleo incomum
que, quando corado pelo Giemsa, exibe um grande nucleoplasma róseo oval
que ocupa um terço, ou mais, do parasita. No interior do núcleo há vários
grânulos de cromatina vermelhos.

ORDEM PIROPLASMORIDA

Frequentemente denominados “piroplasmas”, estes parasitas são encontrados
principalmente nos eritrócitos ou nos leucócitos de vertebrados. Não há
formação de oocistos e a reprodução no hospedeiro vertebrado é assexuada;
ocorre reprodução sexuada no hospedeiro invertebrado. Os piroplasmas são
heteróxenos; os vetores conhecidos são carrapatos ixodídeos ou argasídeos.

FAMÍLIA BABESIIDAE

Babesia

O gênero Babesia inclui parasitas intraeritrocíticos de animais domésticos,
transmitidos por carrapatos, que são contaminados pelo protozoário por via
transovariana, através dos ovos e de uma geração de carrapatos para a outra.
A doença, babesiose, é particularmente grave em animais sem contato prévio
com o parasita, introduzidos em áreas endêmicas; é uma enfermidade que
ocasiona considerável restrição ao desenvolvimento dos rebanhos, em muitas
partes do mundo.

Ciclo evolutivo. Esporozoítas infectantes presentes no carrapato são
inoculados no hospedeiro, junto com a saliva, quando o carrapato se
alimenta. A multiplicação no hospedeiro vertebrado acontece nos eritrócitos,
por meio de divisão binária, endodiogenia, endopoliogenia (brotamento) ou
merogonia, originando merozoítas. Os eritrócitos se rompem durante os
repetidos ciclos de merogonia, com liberação de merozoítas que invadem
outros eritrócitos. Nas infecções crônicas, os parasitas são sequestrados na



rede de capilares do baço, do fígado e de outros órgãos, a partir de onde são
liberados periodicamente na circulação. Após a ingestão pelo carrapato estas
formas tornam-se vermiformes e penetram na cavidade corporal e, em
seguida, no ovário e nos ovos, onde se agregam e se dividem para formar
pequenos microrganismos redondos. Quando os carrapatos sofrem mudas de
estágio larvário para o estágio de ninfa, o parasita alcança a glândula salivar,
sofre uma série de divisões binárias e penetra nas células da glândula salivar.
Eles se multiplicam até que as células hospedeiras sejam preenchidas com
milhares de parasitas minúsculos. Estes se tornam vermiformes, danificam a
célula hospedeira, se instalam no lúmen da glândula e são inoculados no
mamífero hospedeiro quando o carrapato se alimenta.

Espécies de Babesia

Espécies Hospedeiros Vetores

Babesia bigemina Bovinos, búfalos
Rhicephalus (Boophilus) annulatus, R. (B)

microplus e R. (B) decoloratus

Babesia bovis (sin. Babesia argentina) Bovinos, búfalos, veados
Rhicephalus (Boophilus) annulatus, R. (B)

microplus

Babesia caballi Equinos, asininos

Dermatocentor reticulatus, D. variabilis, D.

albipictus, D. silvarum, D. nitens, Hyalomma

anatolicum excavatum, H. scupense, H.

detritum Rhipicephalus bursa, R.

sanguineus

Babesia canis subesp.

B. canis canis

B. canis rossi

B. canis vogeli

Cães

Dermacentor reticulatus

Haemaphysalis leachi

Rhipicephalus sanguineus



Babesia divergens Bovinos Ixodes ricinus

Babesia equi (sin. Theileria equi,

Nuttalia equi) (atualmente Theileria

equi)

Equinos, asininos

Dermacentor reticulatus, D. albipictus, D.

variabilis, D. nitens, Hyalomma

marginatum, H. scupense, H. detritum, H.

anatolicum, H. dromedarii, Rhipencephalus

bursa, R. evertsi, R. sanguineus

Babesia felis (sin. Nuttalia felis,

Babesia cati)
Gatos

Desconhecido, possivelmente

Haemaphysalis leachi

Babesia gibsoni Cães
Haemaphysalis longicornis, H. bispinosa,

Rhipicephalus sanguineus

Babesia major Bovinos Haemaphysalis punctata

Babesia motasi Ovinos, caprinos
Haemaphysalis punctata, Dermacentor

silvarum, Rhipicephalus bursa

Babesia occultans Bovinos Hyalomma marginatum rufipes

Babesia orientalis Búfalos Rhipicephalus haemaphysaloides

Babesia ovata Bovinos Haemaphysalis longicornis

Babesia ovis Ovinos, caprinos

Rhipicephalus bursa, possivelmente Ixodes

ricinus, I. persulcatus e Dermacentor

reticulatus

Babesia perroncitoi Suínos
Rhipicephalus appendiculatus, R.

sanguineus, Dermacentor reticulatus

Babesia trautmanni Suínos

Rhipicephalus appendiculatus, R.

sanguineus, Dermacentor reticulatus,

Rhipicephalus (Boophilus) decloratus



Babesia pitheci Macacos Desconhecido

Babesia bigemina

Descrição. Babesia bigemina é uma grande Babesia pleomórfica,
tipicamente vista e identificada pelos corpúsculos em formato de pera unidos
em um ângulo reto, no interior do eritrócito maduro. As formas arredondadas
medem 2 μm e as formas piriformes alongadas medem 4 a 5 μm. Os estágios
eritrocíticos carecem de conoide, microporos e mitocôndria típica, mas
apresentam anéis polares anterior e posterior e, tipicamente, duas roptrias.

Babesia bovis

Sinônimo. Babesia argentina.

Descrição. Babesia bovis é um microrganismo pleomórfico pequeno,
tipicamente identificado como um único corpúsculo, como pequenos
corpúsculos arredondados ou como corpúsculos pareados em formato de
pera, em um ângulo obtuso, no centro do eritrócito maduro. A forma
arredondada mede 1 a 1,5 μm e o corpúsculo piriforme mede 1,5 × 2,4 μm de
tamanho. As formas de “anel de sinete” vacuolizadas são especialmente
comuns.

Babesia divergens

Descrição. No interior dos eritrócitos, os microrganismos se apresentam
quase sempre isolados ou em pares, com frequência organizados em um
ângulo característico com suas extremidades estreitas opostas. Tipicamente,
são piriformes, mas podem ser arredondados, alongados ou em formato de
charuto. Babesia divergens é uma “Babesia pequena”; nos esfregaços
sanguíneos tipicamente aparecem como microrganismos amplamente



divergentes, pareados, com 1,5 × 0,4 μm de tamanho e situados próximo à
margem do eritrócito. Outras formas podem estar presentes, medindo 2 × 1
μm; algumas são circulares, com até 2 μm de diâmetro, e outras podem ser
vacuolizadas (Figura 2.31).

Figura 2.31 Diversas formas de Babesia divergens em eritrócitos de bovino.

Babesia major

Descrição. Esta é uma “Babesia grande”, com corpúsculos piriformes
medindo 2,6 × 1,5 μm, tipicamente pareadas em um ângulo agudo menor que
90o e situada no centro do eritrócito; todavia, também é possível encontrar
formas arredondadas com cerca de 1,8 μm.

Babesia motasi

Descrição. Babesia motasi é uma espécie grande, medindo 2,5 a 4 × 2 μm,
geralmente piriforme. As merozoítas se apresentam isoladamente ou em pares



e o ângulo entre os membros de um par geralmente é agudo.

Babesia ovis

Descrição. Babesia ovis é uma espécie pequena, medindo 1 a 2,5 μm de
comprimento, principalmente arredondada e localizada na margem dos
eritrócitos hospedeiros, com trofozoítas piriformes pareadas, em geral, em um
ângulo obtuso.

Babesia caballi

Descrição. Nos eritrócitos, as trofozoítas são piriformes, medindo 2 a 5 μm
de comprimento, geralmente em pares unidos nas extremidades posteriores,
com ângulo agudo entre os microrganismos. Também, notam-se formas
arredondadas ou ovais com 1,5 a 3,0 μm de diâmetro.

Babesia perroncitoi

Descrição. Uma “pequena Babesia” que se apresenta mais comumente na
forma anelar, medindo 0,7 a 2 μm, embora formas ovais a piriformes, com 1
a 3 × 1 a 2 μm de tamanho, também possam ser verificadas. Em geral, as
merozoítas se apresentam isoladamente nos eritrócitos, mas às vezes pode
haver duas ou mais.

Babesia trautmanni

Descrição. Uma “grande Babesia” oval, piriforme e, menos comumente,
arredondada. As merozoítas medem 2,5 a 4 × 1,5 a 2 μm, geralmente em
pares nos eritrócitos, mas às vezes pode haver 4 ou mais.

Babesia canis



Subespécies. Babesia canis canis, Babesia canis rossi, Babesia canis
vogeli.

Descrição. Piroplasmas grandes, piriformes, com 4 a 5 μm de
comprimento, pontiagudos em uma extremidade e arredondados na outra
(Figura 2.32). Há relato de formas ameboides com 2 a 4 μm de diâmetro,
geralmente com um vacúolo.

Babesia gibsoni

Descrição. Um pequeno piroplasma, anelar ou oval, não mais do que um
oitavo do diâmetro do eritrócito hospedeiro.

Babesia felis

Sinônimos. Nuttalia felis, Babesia cati.

Figura 2.32 Estágios intraeritrocíticos de Babesia canis. (Esta figura
encontra-se reproduzida em cores no Encarte.)



Descrição. Pequenos piroplasmas, com a maioria das merozoítas presentes
nos eritrócitos, arredondadas, irregularmente redondas e medindo 1,5 a 2 μm
de diâmetro; algumas são alongadas, com 2 a 3 μm de comprimento e podem
originar merontes cruciformes.

Babesia pitheci

Descrição. Os piroplasmas são piriformes e medem 2 a 6 μm de
comprimento. Há relato de formas arredondada, oval e lanceolada.

FAMÍLIA THEILERIIDAE

As doenças causadas por muitas espécies de Theileria representam séria
restrição ao desenvolvimento de rebanhos na África, na Ásia e no Oriente
Médio. Os parasitas, transmitidos por carrapatos, sofrem repetidos ciclos de
esquizogonia nos linfócitos e, por fim, liberam pequenas merozoítas que
penetram nos eritrócitos e se transformam em piroplasmas. Espécies de
Theileria estão amplamente disseminadas em bovinos e ovinos na África, na
Ásia, na Europa e na Austrália, e há uma variedade de carrapatos vetores;
estão associadas com infecções que variam desde clinicamente inaparente a
rapidamente fatal.

Muitas espécies de Cytauxzoon se apresentam como piroplasmas
semelhantes a Theileria, nos eritrócitos de animais selvagens. O gênero difere
de Theileria, pelo fato de ocorrer esquizogonia mais nas células
reticuloendoteliais do que nos linfócitos. No sudeste dos EUA, Cytauxzoon
causa doença fatal em gatos domésticos, caracterizada por febre, anemia e
icterícia. Os gatos selvagens são os hospedeiros reservatórios.

Theileria

Ciclo evolutivo. O ciclo evolutivo de Theileria spp. envolve merozoítas



eritrocíticas, que são ingeridas por um carrapato hospedeiro intermediário e
originam macrogametócitos e microgametócitos para a produção de zigotos.
Estes se desenvolvem e alcançam a hemolinfa, onde se tornam cinetos, e, em
seguida, penetram nas glândulas salivares e se transformam em corpúsculos
de fissão. Nos carrapatos adultos, os corpúsculos de fissão primários resultam
em corpúsculos secundários (esporoblastos primários) e terciários
(esporoblastos secundários) e produzem esporozoítas que são liberados na
saliva. Os animais são infectados quando os carrapatos sugam o sangue. As
espécies deste gênero sofrem merogonia exoeritrocítica nos linfócitos, nos
histiócitos, nos eritroblastos e em outras células de órgãos internos. Os
leucócitos preenchidos com merontes (esquizontes) são denominados
corpúsculos de Koch. Ocorrem ambos, macromerontes e micromerontes, que
produzem micromerozoítas que penetram nos eritrócitos, onde geralmente
acontece outra série de divisões, produzindo uma geração de merozoítas que,
por sua vez, infectam novos eritrócitos. A multiplicação nos eritrócitos
resulta em quatro merozoítas (raramente duas) que formam tétrades
características (cruz de Malta). Algumas espécies (T. parva) não se
multiplicam nos eritrócitos e a divisão assexuada se limita aos linfócitos.
Gametogonia ocorre no intestino dos carrapatos vetores e esporogonia
acontece nas glândulas salivares.

Espécies de Theileria

Espécies Hospedeiros Vetores

Theileria annae (sin. Babesia

annae)
Cães Ixodes hexagonus? I. ricinus?

Theileria annulata Bovinos, búfalos

Hyalomma detritum, H. anatolicum

excavatum, H. truncatum, H. dromedarii, H.

turanicum, H. marginatum



Theileria cervi (sin. Theileria

tarandi)

Veados (gamo, veado-

vermelho, corça sica, veado-da-

cauda-branca, rena)

Desconhecido

Theileria camelensis Camelos Hyalomma dromedarii

Theileria equi (sin. Babesia equi,

Nuttalia equi)
Equinos, asininos

Dermacentor reticulatus, D. albipictus, D.

variabilis, D. nitens, Hyalomma

marginatum, H. scupense (sin. H. detritum),

H. anatolicum, H. dromedarii, Rhipicephalus

bursa, R. evertsi, R. sanguineus

Theileria hirci (sin. Theileria

lestoquardi)
Ovinos, caprinos

Rhipicephalus bursa, Hyalomma

anatolicum

Complexo Theileria orientalis

Theileria mutans

Theileria buffeli

Theileria sergenti

Bovinos, búfalos
Amblyomma variegatum, A. cohaerens, A.

hebraeum, Haemaphysalis bispinosa

Theileria ovis Ovinos, caprinos Rhipicephalus bursa, R. evertsi

Theileria recondita Ovinos, caprinos, veados Haemaphysalis punctata

Theileria separata Ovinos, caprinos Rhipicephalus evertsi

Theileria parva (subesp.

Theileria parva lawrencei,

Theileria parva parva)

Bovinos, búfalos Rhipicephalus appendiculatus

Theileria taurotragi (sin.

Cytauxzoon taurotragi)

Bovinos, antílopes,

particularmente elã
Rhipicephalus appendiculatus, R. pulchellus

Theileria velifera (sin.

Haematoxenus veliferus)
Bovinos, zebus

Amblyomma variegatum, A. lepidum, A.

hebraeum



Theileria annae

Sinônimos. Babesia annae, Babesia semelhante a B. microti.

Descrição. As merozoítas são pequenas, geralmente singulares, medindo 1
× 2,5 μm.

Ciclo evolutivo. O ciclo evolutivo não foi descrito, mas acredita-se que T.
annae seja transmitido pelo carrapato do ouriço, Ixodes hexagonus.

Theileria parva

Sinônimos. Theileria parva lawrenci, Theileria parva parva.

Descrição. No eritrócito, as trofozoítas se apresentam, predominantemente,
na forma de bastão (1,5 a 2,0 × 0,1 a 1,0 μm); contudo, também podem ser
arredondadas, ovais e em formato de vírgula (Figura 2.33). Corpúsculos de
Koch são encontrados nos linfócitos e nas células endoteliais do baço ou dos
linfonodos, onde são muito numerosos e medem, em média, 8 μm, podendo
alcançar 12 μm, ou mais. São descritos dois tipos: macroesquizontes,
contendo grânulos de cromatina de 0,4 a 2,0 μm de diâmetro; estes se
dividem, novamente, e originam microesquizontes, que contêm grânulos de
cromatina com 0,3 a 0,8 μm de diâmetro e produzem merozoítas com 0,7 a
1,0 μm de diâmetro.

Ciclo evolutivo. As merozoítas eritrocíticas são ingeridas pelo hospedeiro
intermediário, o carrapato Rhipicephalus appendiculatus (carrapato marrom
de orelha), e se desenvolvem em macrogametócitos e microgametócitos para
produzirem zigotos. Estes se desenvolvem e alcançam a hemolinfa para se
tornarem cinetos. Estes penetram nas glândulas salivares e se tornam
corpúsculos de fissão. Nos carrapatos adultos, o corpúsculo de fissão
primário se divide em corpúsculos de fissão secundários (esporoblastos
primários) e terciários (esporoblastos secundários) e produzem esporozoítas



que são liberados na saliva.
Os bovinos são infectados quando os carrapatos sugam sangue. Os

esporozoítas são inoculados em bovinos e rapidamente alcançam os
linfócitos, em uma glândula linfática associada, geralmente a glândula
parótida. O linfócito parasitado se transforma em linfoblasto, que se divide
rapidamente à medida que o macroesquizonte se desenvolve. Aparentemente,
esta divisão é estimulada pelo parasita, que se divide de modo sincrônico com
o linfoblasto para produzir duas células infectadas. A taxa de proliferação é
tal que pode ocorrer aumento de 10 vezes nas células infectadas, a cada 3
dias. Cerca de 12 dias após a infecção, uma parte dos macroesquizontes se
desenvolve em microesquizontes e, dentro de um dia ou mais, estes originam
micromerozoítas que penetram nos eritrócitos que, após poucas divisões
binárias, produzem as diferentes formas presentes nos eritrócitos.

Para completar o ciclo evolutivo, os piroplasmas precisam ser ingeridos
por estágios larvários ou de ninfa do vetor de três hospedeiros, R.
appendiculatus. Nestes, a fase sexuada descrita anteriormente ocorre no
intestino do carrapato, seguida da formação de esporoblastos nas glândulas
salivares. Não ocorre crescimento adicional até o estágio seguinte, em que o
carrapato começa a se alimentar, quando os esporoblastos produzem
esporozoítas infectantes a partir de, aproximadamente, o quarto dia em
diante. Como as fêmeas de carrapatos se alimentam continuamente durante
cerca de 10 dias e os machos se alimentam de modo intermitente por um
período maior, isto possibilita amplo tempo para a infecção do hospedeiro. A
transmissão ocorre durante ou entre os estágios de desenvolvimento, ou seja,
para o estágio seguinte do carrapato; não ocorre transmissão transovariana. O
período de incubação após a transmissão pelo carrapato varia de 8 a 24 dias.

Theileria annulata

Descrição. Nos eritrócitos, as formas de trofozoítas são,



predominantemente, arredondadas (0,5 a 2,7 μm) a ovais (2 × 0,6 μm);
contudo, também podem ser em forma de bastão ou de de vírgula (1,2 × 0,5
μm). A divisão binária pode originar duas ou quatro células-filhas, estas
últimas no formato de cruz. Notam-se corpúsculos de Koch nos linfócitos do
baço ou dos linfonodos, ou mesmo livres nos órgãos. Em média, medem 8
μm, mas podem ter até 27 μm. Foram descritos dois tipos: macromerontes
contendo grânulos de cromatina, com 0,4 a 1,9 μm de diâmetro; estes se
dividem adicionalmente para se tornarem micromerontes, que possuem
grânulos de cromatina com 0,3 a 0,8 μm de diâmetro e produzem merozoítas
de 0,7 a 1 μm de diâmetro.

Ciclo evolutivo. As merozoítas eritrocíticas, ingeridas por um carrapato
hospedeiro intermediário, se desenvolvem em macrogametócitos e
microgametócitos, para produzirem zigotos. Estes se desenvolvem e
alcançam a hemolinfa para se tornarem cinetos, os quais, em seguida,
penetram nas glândulas salivares e se tornam corpúsculos de fissão. Nos
carrapatos adultos, os corpúsculos de fissão primários se dividem em
corpúsculos de fissão secundários (esporoblastos primários) e terciários
(esporoblastos secundários) e produzem esporozoítas, que são liberados na
saliva. Os bovinos se infectam durante o repasto sanguíneo dos carrapatos.
Os esporozoítas penetram nos linfócitos e se transformam em merontes,
inicialmente macromerontes e, em seguida, micromerontes. Micromerozoítas
penetram nos eritrócitos e após algumas divisões binárias produzem as
formas variadas que contaminam outros carrapatos. O período de incubação
após a transmissão pelo carrapato varia de 9 a 25 dias (em média, 15 dias).

Theileria equi

Descrição. Nos eritrócitos, as merozoítas são relativamente pequenas, com
2 a 3 μm, arredondadas, ameboides ou, mais frequentemente, piriformes; nos
casos agudos são facilmente identificadas em esfregaços sanguíneos, visto



que, à parte do tamanho, os piroplasmas formam, tipicamente, uma “cruz de
Malta” de quatro microrganismos (Figura 2.34).

Figura 2.33 Estágios intraeritrocíticos de Theileria parva. (Esta figura
encontra-se reproduzida em cores no Encarte.)

Figura 2.34 Estágios intraeritrocíticos de Theileria equi. A cruz de Malta



característica de 4 microrganismos pode ser notada no interior do eritrócito
(parte inferior central). (Esta figura encontra-se reproduzida em cores no
Encarte.)

Theileria camelensis

Descrição. Nos eritrócitos, as trofozoítas são predominantemente
arredondadas.

Theileria hirci

Sinônimo. Theileria lestoquardi.

Descrição. As trofozoítas são encontradas nos linfócitos e nos eritrócitos,
na forma arredondada (0,6 a 2,0 μm de diâmetro), oval ou em bastão (1,6 μm
de comprimento). A divisão binária ou quádrupla ocorre nos eritrócitos.
Merontes (corpúsculos de Koch) com diâmetro médio de 8 μm, variando até
10 a 20 μm, e com 1 a 80 grânulos são comuns nos linfócitos do baço e dos
linfonodos.

Complexo Theileria orientalis

Sinônimos. Theileria mutans, Theileria buffeli, Theileria sergenti.

Descrição. As trofozoítas são arredondadas (1 a 2 μm de diâmetro), ovais
(1,5 × 0,6 μm), piriformes ou na forma de vírgula. A divisão binária produz
duas ou quatro células-filhas. Há quantidade relativamente pequena de
corpúsculos de Koch (8 a 20 μm) nos linfócitos do baço e dos linfonodos e
estes contêm 1 a 80 grânulos de cromatina (1 a 2 μm de diâmetro).

Ciclo evolutivo. Semelhante àquele descrito para T. annulata.

Theileria ovis



Descrição. Os estágios eritrocíticos apresentam aparência semelhante
àquela de T. hirci e são encontrados nos linfócitos e nos eritrócitos, em forma
arredondada (0,6 a 2,0 μm de diâmetro), oval ou de bastão (1,6 μm de
comprimento); contudo, são mais esparsos, com menos de 2% de eritrócitos
infectados.

Theileria recondita

Descrição. Nos eritrócitos, as merozoítas são relativamente pequenas,
predominantente arredondados (2 μm) ou anelares (1,22 μm de diâmetro).

Theileria taurotragi

Sinônimo. Cytauxzoon taurotragi.

Descrição. A aparência das formas eritrocíticas é semelhante àquela de T.
parva. Nos eritrócitos, as trofozoítas são predominantemente arredondadas a
ovais, mas também podem ter formato de bastão ou de vírgula (1,2 × 0,5 μm).

Ciclo evolutivo. Semelhante àquele descrito para T. annulata.

Theileria velifera

Sinônimo. Haemotexenus veliferus.

Descrição. Nos eritrócitos, as trofozoítas são pleomorfas, porém, mais
frequentemente, se apresentam como pequenos bastões com 1 a 2 μm de
comprimento. A grande maioria apresenta um “véu” retangular de 1 a 3,5 μm
que se estende para além da lateral da trofozoíta.

Ciclo evolutivo. Semelhante àquele descrito para T. annulata.

Cytauxzoon



Espécie de Cytauxzoon

Espécie Hospedeiro Vetor

Cytauxzoon felis (sin. Theileria felis) Gatos Dermacentor variabilis

Cytauxzoon felis

Sinônimo. Theileria felis.

Descrição. As formas isoladas, com formato de “anel de sinete”, presentes
nos eritrócitos, apresentam 1 a 1,2 μm de diâmetro. Também, podem ser
notadas formas ovais bipolares, tétrades e com “pontos” escuros.

Ciclo evolutivo. O ciclo evolutivo é pouco compreendido. Esporozoítas
infectantes são inoculados no gato a partir das glândulas salivares de um
carrapato infectado. Os merontes se desenvolvem principalmente nos
histiócitos teciduais, em vários órgãos, e liberam merozoítas que penetram
em monócitos e eritrócitos.

FILO CILIOPHORA

Todos os ciliados de animais domésticos pertencem ao filo Ciliophora. O
microrganismo possui um micronúcleo que contém um conjunto normal de
cromossomos, os quais participam ativamente na reprodução, e um
macronúcleo poliploide, envolvido em funções vegetativas. Os ciliados
apresentam cílios simples ou compostos em, pelo menos, um estágio de seu
ciclo evolutivo. Nota-se infraciliatura no córtex abaixo da película, composta
de grânulos basais ciliares (cinetossomas) e fibrilas associadas
(cinetodesmas). A reprodução ocorre por meio de divisão binária transversa
e reprodução sexuada por conjugação, na qual ocorre transferência de
material micronuclear entre os indivíduos. Muitas espécies de ciliados são
comensais inofensivos presentes no rúmen e no retículo de ruminantes e no



intestino grosso de equídeos. O único ciliado de importância veterinária
pertence à família Balantidiidae.

FAMÍLIA BALANTIDIIDAE

O único gênero de importância é Balantidium, que apresenta um corpo
elipsoidal, ovoide, com macronúcleo alongado e um único micronúcleo com
citoplasma, na base de um vestíbulo anterior (conforme Figura 2.2).
Balantidium tem distribuição cosmopolita; é encontrado em suínos, macacos
e humanos.

Ciclo evolutivo. A reprodução ocorre por meio de divisão binária. Também
ocorre conjugação, uma fixação temporária de dois indivíduos durante a qual
acontece troca de material nuclear, após a qual ambas as células se separam.
Por fim, são formados cistos, excretados nas fezes; estes têm uma parede
espessa amarelada, através da qual o parasita pode ser visto e permanecem
viáveis por 2 semanas, em temperatura ambiente. A infecção de um novo
hospedeiro ocorre pela ingestão do cisto.

Balantidium

Espécie de Balantidium

Espécie Hospedeiros Local

Balantidium coli
Suínos, humanos, camelos, macacos, cães

(raramente), ratos
Intestino grosso

Balantidium coli

Descrição. É um microrganismo de movimentação ativa, com até 300 μg,
cuja película possui fileiras de cílios dispostos longitudinalmente. Na



extremidade anterior há uma depressão em forma de funil, o perístoma, que
leva ao citóstoma, ou boca; a partir deste, as partículas de alimento passam
para os vacúolos do citoplasma e são digeridas. Internamente, há 2 núcleos,
um macronúcleo e um micronúcleo adjacente, e dois vacúolos contráteis que
regulam a pressão osmótica. Os cistos são esféricos a ovoides, com 40 a 60
μm de diâmetro.

FAMÍLIA PYCNOTRICHIDAE

Esta família contém o gênero Buxtonella, que apresenta um corpo ovoide
uniformemente ciliado, com um sulco curvado proeminente e um citóstoma
próximo da extremidade anterior. Buxtonella tem distribuição cosmopolita,
sendo encontrado no ceco de bovinos.

Ciclo evolutivo. Não há relato do ciclo evolutivo.

Buxtonella

Espécie de Buxtonella

Espécie Hospedeiros Local

Buxtonella sulcata
Bovinos, búfalos, caprinos, ovinos, veados, camelos,

raramente humanos
Intestino grosso

Buxtonella sulcata

Descrição. O corpo é ovoide, medindo 100 × 72 μm, uniformemente
ciliado, com um sulco proeminente curvado margeado por duas cristas de
uma extremidade à outra, com citóstoma na extremidade anterior e um
macronúcleo oval ou em formato de feijão, com 28 × 14 μm de tamanho.



FAMÍLIA NYCTOTHERIDAE

O gênero Nyctotherus compreende protozoários ciliados coprofílicos, com
perístoma na extremidade anterior, terminando em um citóstoma na metade
do corpo. Nyctotherus é encontrado nas fezes de muitas espécies de quelônios
e lagartos vegetarianos, como o iguana.

MISCELÂNEA DE ORGANISMOS “PROTOZOÁRIOS”
Tradicionalmente, os organismos descritos nesta seção foram incluídos nos
livros-texto de parasitologia veterinária. A taxonomia de muitos destes
organismos ainda é complicada e confusa. Sua inclusão neste texto objetiva
complementar e auxiliar na diferenciação de organismos morfologicamente
semelhantes a protozoários.

REINO FUNGI

FILO MICROSPORIDIA

Todos os microsporos são parasitas intracelulares obrigatórios, com esporos
unicelulares; os esporos possuem um aparato de extrusão e um tubo polar
enrolado, tipicamente filamentoso, que se estende para trás, para formar uma
cápsula polar. A maior parte destes microrganismos é parasita de insetos.

ORDEM MICROSPORIDA

FAMÍLIA ENTEROCYTOZOONIDAE

Microrganismos da família Enterocytozoonidae apresentam esporos
elipsoidais ou ovais, composto de parede externa, esporoplasma, tubo polar
enrolado e cápsula polar.



Encephalitozoon

O gênero Encephalitozoon é de menor relevância em medicina veterinária;
causa doença em cães, coelhos e outros mamíferos, bem como em humanos.
Foram identificadas três cepas de Encephalitozoon: Cepa I (“cepa de
coelho”), cepa II (“cepa de roedores”) e cepa III (“cepa de cão”). Estas três
cepas foram relatadas em humanos; portanto, infecções em animais podem
representar risco potencial de zoonoses.

Ciclo evolutivo. Os estágios de esporos infectantes são altamente
resistentes e podem sobreviver durante vários anos. Quando os esporos são
ingeridos, o tubo polar é desenrolado e, uma vez totalmente estendido, o
esporoplasma passa através do tubo, sendo inoculado no citoplasma da célula
hospedeira. Em seguida, nela segue uma fase de multiplicação por meio de
divisão binária ou múltipla (merogonia). Esta é seguida de esporogonia para
formar esporoblastos, que amadurecem nos esporos.

Espécie de Encephalitozoon

Espécie Hospedeiros Locais

Encephalitozoon cuniculi (sin. Nosema

cuniculi)

Coelhos, cães, raposa-vermelha,

raposa-azul, raposa-prata, gato,

camundongo, rato, humanos,

macacos

Cérebro, rins, coração, pulmões

Encephalitozoon cuniculi

Sinônimo. Nossema cuniculi.

Descrição. As trofozoítas medem 2 a 2,5 × 0,8 a 1,2 μm, em cortes
teciduais, ou 4 × 2,5 μm, em esfregaços sanguíneos. Os esporos medem cerca
de 2 μm de comprimento e contêm um filamento polar espiralado, com 4 ou 5



espirais.

Enterocytozoon

Enterocytozoon é um microesporídio intestinal frequentemente constatado em
humanos; contudo, também foi relatado em cães, gatos, bovinos, suínos e
outros animais domésticos. Sua importância em hospedeiros animais é
desconhecida.

Espécie de Enterocytozoon

Espécie Hospedeiros Local

Enterocytozoon bieneusi
Cães, gatos, bovinos, suínos, coelhos,

galinhas, perus
Intestino delgado

Enterocytozoon bieneusi

Descrição. O tamanho das trofozoítas varia de 1 a 1,5 μm. Os esporos têm
uma fileira dupla de túbulos polares espirais.

FILO ASCOMYCOTA

FAMÍLIA PNEUMOCYSTIDACEAE

Pneumocystis

Pneumocystis jiroveci (antigo carinii) é amplamente distribuído em uma
grande variedade de animais sadios, domésticos ou selvagens. Atualmente,
considera-se que a infecção seja uma micose oportunista causada por
membros da família Pneumocystidaceae (filo Ascomycota, classe
Pneumocystidomycetes) que acomete humanos, primatas não humanos e



macacos, particularmente pacientes com sistema imune comprometido. Sua
importância em outros hospedeiros não é conhecida.

Ciclo evolutivo. O ciclo evolutivo de Pneumocystis ainda permanece pouco
entendido. A informação é decorrente, principalmente, de exames
histoquímicos e ultraestruturais do tecido pulmonar de roedores e de
humanos infectados. O conhecimento atual sugere que as formas tróficas
(trofozoítas) são produzidas durante o desenvolvimento assexuado. Em geral,
estas formas são pleomórficas e encontradas em agregados. Parece que são
capazes de se replicarem de modo assexuado, por meio de divisão binária,
bem como de modo sexuado, mediante conjungação, produzindo um zigoto
diploide, que sofre meiose e subsequente mitose, resultando, inicialmente, na
formação de um pré-cisto e, em seguida, de um cisto inicial e, por fim, de um
cisto maduro. Durante a diferenciação do microrganismo, do pré-cisto ao
cisto maduro, são produzidos oito esporos intracísticos, ou “células-filhas”.
Subsequentemente, estes esporos intracísticos são liberados como cistos
maduros que se rompem e se desenvolvem em formas tróficas.

REINO CHROMALVEOLATA

FILO HETEROKONTOPHYTA

FAMÍLIA BLASTOCYTIDAE

Blastocystis

Durante vários anos Blastocystis foi descrito como uma levedura, em seguida
foi considerado um protozoário do subfilo Blastocysta e, mais recentemente,
foi considerado um organismo pertencente a um grupo de microrganismos
conhecidos como heterocontes (Stramenopiles), do filo Heterokontophyta
(Reino Chromalveolata). O microrganismo é encontrado no trato intestinal de
humanos e de vários animais, inclusive macacos, suínos, aves, roedores,



serpentes e invertebrados. Parece haver pouca especificidade quanto ao
hospedeiro, de modo que os nomes das espécies atualmente são considerados
redundantes e são, em vez disso, denominados como subtipos (ST1-ST10).

Espécies de Blastocystis

Espécies Hospedeiros Locais

Blastocystis spp. (sin. Blastocystis

hominis)
Humanos

Intestino delgado e intestino

grosso

Blastocystis spp. (sin. Blastocystis

galli)

Galinhas, aves galináceas (faisão,

perdiz)
Intestino grosso, ceco

Blastocystis spp.

Descrição. As formas vacuolares são claramente refractíveis, com diâmetro
amplamente variável (4 a 15 μm) e com uma banda fina de citoplasma central
circundando um vacúolo central (Figura 2.35). Em geral, o tamanho da forma
cística é menor, tem uma parede cística espessa com multicamadas e carece
de vacúolo central.



Figura 2.35 Formas vacuolares e císticas de Blastocystis spp. nas fezes de
perdiz-vermelha. (Esta figura encontra-se reproduzida em cores no Encarte.)

REINO BACTERIA

FILO PROTEOBACTERIA

ORDEM RICKETTSIALES

As riquétsias são microrganismos gram-negativos parasitas associados com
artrópode, que podem atuar como vetores ou hospedeiros primários. Embora
atualmente Rickettsia seja incluída no Reino Bacteria, por motivos históricos
elas são incluídas nos textos de parasitologia e por isso faz-se referência a
alguns gêneros (Tabela 2.25).

FAMÍLIA RICKETTSIACEAE

Esta é a família mais importante; nos vertebrados são parasitas de células
teciduais, exceto eritrócitos, transmitidos por artrópodes. As riquétsias são



capazes de infectar hospedeiros verterbrados apropriados, inclusive pessoas,
que podem atuar como hospedeiros primários; todavia, mais frequentemente
são hospedeiros casuais.

Espécies de Rickettsia são importantes patógenos humanos, mas algumas
espécies podem infectar cães e gatos; ademais, pode haver um reservatório de
vida selvagem. Exceto o tifo e a febre da trincheira, doenças transmitidas por
piolhos, todas as infecções humanas são zoonoses, não ocorrendo transmissão
entre pessoas ou de uma pessoa para um animal. Neste gênero podem ser
diferenciados três grupos: grupo do tifo, grupo da febre maculosa e grupo do
tifo rural.

Rickettsia conorii

Descrição. São pequenos microrganismos gram-negativos intracelulares
obrigatórios, cocoides e pleomórficos que infectam as células endoteliais de
vasos sanguíneos de menor calibre.

Ciclo evolutivo. Os carrapatos se infectam com R. conorii pelo repasto
sanguíneo em pequenos roedores infectados, que são os principais
reservatórios da doença. Os carrapatos imaturos se infectam e a infecção é
transmitida durante ou entre os estágios de desenvolvimento e por via
transovariana para estágios posteriores do carrapato que se alimentam em
mamíferos maiores.

Rickettsia felis

Descrição. São pequenos organismos gram-negativos intracelulares
obrigatórios, cocoides e pleomórficos que infectam as células endoteliais de
vasos sanguíneos de menor calibre.

Tabela 2.25 Riquétsias de importância veterinária.



Gênero/espécie Vetor Hospedeiro Distribuição

geográfica

Aegyptianella Carrapatos   

Aegyptianella pullorum Argas persicus Galinhas, patos, gansos
Sudeste da Europa,

África, Ásia

Aegyptianella

moshkovskii
Argas persicus

Galinhas, perus, faisões,

aves selvagens

África, Índia, Sudeste

Asiático, Egito, Rússia

Anaplasma
Carrapatos e moscas

picadoras
  

Anaplasma centrale

Dermacentor spp., Tabanus,

Chrysops spp., Stomoxys,

Psorophora spp.

Bovinos África, Ásia, Austrália, sul

da Europa, América do

Norte, América Central e

América do Sul
Anaplasma marginale  Bovinos

Anaplasma ovis  Ovinos e caprinos

Anaplasma

phagocytophilum (febre

transmitida por

carrapato)

Ixodes ricinus

Ovinos, bovinos, cães,

equinos, veados,

roedores, humanos

Provavelmente

cosmopolita. Europa,

EUA, América do Sul,

Austrália

Anaplasma ruminantium

(sin. Cowdria

ruminantium)

(cowdriose)

Carrapatos Amblyomma

spp.

Bovinos, ovinos, caprinos

e outros ruminantes
África, Ásia, Caribe

Ehrlichia Carrapatos   

Ehrlichia bovis
Hyaloma spp., Amblyomma

spp., Rhipicephalus spp.
Bovinos, búfalos

África, Ásia e América do

Sul



Ehrlichia canis Rhipicephalus sanguineus Cães
Ásia, Europa, África,

Austrália e América

Ehrlichia chaffensis Rhipicephalus sanguineus Cães, veados, humanos EUA

Ehrlichia ewingii Rhipicephalus sanguineus Cães EUA

Ehrlichia equi Carrapatos/moscas? Equinos Índia, Sri-Lanka

Ehrlichia ovina Rhipicephalus spp. Ovinos América do Norte

Ehrlichia risticii (febre do

cavalo Potomac;

ehrlichiose monocítica

equina)

Desconhecido.

Metacercária de

trematódeo/lesma/insetos

aquáticos?

Equinos EUA

Neorickettsia    

Neorickettsia

helminthoeca (doença da

intoxicação por salmão)

Trematódeos (Nanophyetus

salmincola)

Cães, mamíferos que se

alimentam de peixes,

humanos

América do Norte

Rickettsia
Piolho/pulga/carrapato/

ácaro
  

Rickettsia akari Liponyssoides sanguineus Camundongos, humanos
América do Norte, Rússia,

Sudeste Asiático

Rickettsia australis (tifo

por carrapato de

Queensland)

Ixodes holocyclus Humanos Austrália

Rickettsia conorii (febre

maculosa do

Mediterrâneo)

Amblyomma, Hyalomma,

Rhipicephalus spp.
Cães, ratos, humanos

África, Oriente Médio, sul

da Europa



Rickettsia prowazekii

(tipo epidêmico)
Pediculus spp. Humanos, esquilos

voadores
Cosmopolita

Rickettsia rickettsii (febre

maculosa das Montanhas

Rochosas)

Amblyomma spp.,

Dermacentor spp., Ixodes

spp., Rhipicephalus spp.

Cães, raposas, raccoons,

humanos

América do Norte e

América do Sul

Rickettsia tsutsugamushi Ácaros (Leptotrombidium)
Ratos, pequenos

mamíferos, aves
Ásia, Austrália

Rickettsia felis Pulgas Gatos, cães, humanos
América do Norte,

América do Sul, Europa

Rickettsia typhi (tifo

murino)
Pulgas (Xenopsylla cheopis) Ratos, humanos Cosmopolita

Ciclo evolutivo. As pulgas se infectam com R. felis durante o repasto
sanguíneo em animais infectados. A infecção da pulga é transmitida de modo
transestadial e por via transovariana para estágios posteriores; a transmissão
ocorre quando a pulga adulta se alimenta.

Rickettsia rickettsii

Descrição. Pequenos microrganismos gram-negativos intracelulares
obrigatórios, cocoides e pleomórficos que infectam células endoteliais de
vasos sanguíneos de menor calibre.

Ciclo evolutivo. Os carrapatos se infectam com R. rickettsii durante o
repasto sanguíneo em pequenos roedores infectados, que são os principais
reservatórios da doença. Carrapatos imaturos se infectam e a infecção é
transmitida durante ou entre os estágios de desenvolvimento e por via
transovariana para os estágios de crescimento posteriores dos carrapatos que
se alimentam em mamíferos maiores.



Espécies de Rochalimaea são causas de febre da trincheira em humanos;
a doença é transmitida por piolhos.

FAMÍLIA ANAPLASMATACEAE

Os membros da família Anaplasmataceae são partículas muito pequenas,
semelhantes a riquétsias, presentes na superfície ou no interior dos eritrócitos
de vertebrados; são transmitidos por artrópodes. Três gêneros são importantes
patógenos de animais domésticos: Anaplasma, Ehrlichia e Aegyptianella.

Anaplasma

Espécies de Anaplasma são parasitas muito pequenos (0,3 a 1,0 μm de
diâmetro) de eritrócitos de ruminantes e são transmitidos biologicamente por
carrapatos e mecanicamente por moscas sugadoras, especialmente tabanídeas.
Anaplasma phagocytophylum combo nov. (antigamente considerada como 3
ehrlichias distintas, E. phagocytophila, E. equi e Anaplasma platys
[anteriormente denominado Ehrlichia platys]) causa ehrlichiose granulocítica
humana, canina e equina.

Ciclo evolutivo. Anaplasma são microrganismos intracelulares obrigatórios
que infectam granulócitos, predominantemente neutrófilos, visto no
citoplasma como vacúolos ligados à membrana; pode ser transmitido por
carrapatos e, também, de forma mecânica, por moscas picadoras ou
instrumentos cirúrgicos contaminados. Uma vez no sangue, o microrganismo
penetra na hemácia por meio de invaginação da membrana celular, de modo a
formar um vacúolo; depois disso, se divide para formar um corpúsculo de
inclusão que contém até oito “corpúsculos iniciais” compactados (mórula).
Os corpúsculos de inclusão são mais numerosos durante a fase aguda da
infecção, mas alguns persistem por anos. Os microrganismos passam parte de
seu ciclo evolutivo normal no carrapato e são transmitidos durante ou entre
os estágios de desenvolvimento. Como o carrapato vetor se alimenta em uma



ampla variedade de animais vertebrados, a transmissão do microrganismo
infeccioso pode envolver muitas espécies de hospedeiros.

Anaplasma phagocytophilum

Descrição. Esfregaços sanguíneos corados com corante de Giemsa ou de
Wright mostram um ou mais agregados frouxos (mórula ou corpúsculos de
inclusão, com 1,5 a 5 mm de diâmetro) de microrganismos cocobacilares ou
pleomórficos, cocoides, azul-acinzentados a azul-escuros, no citoplasma de
neutrófilos.

Anaplasma marginale

Descrição. Em esfregaços sanguíneos corados com o corante de Giemsa, A.
marginale são vistos como pequenos “corpúsculos de inclusão” arredondados
vermelho-escuros com, aproximadamente, 0,3 a 1,0 μm, no eritrócito (ver
Figura 8.39). Com frequência, há apenas um microrganismo no eritrócito e,
tipicamente, ele se situa na margem externa; contudo, estas duas
características não são constantes.

Anaplasma centrale

Descrição. Semelhante à de A. marginale, exceto que os microrganismos
comumente são encontrados no centro do eritrócito.

Ehrlichia

Ehrlichia spp. são encontradas em leucócitos do sangue circulante e são
transmitidas por carrapatos ixodídeos. Muitas espécies de Ehrlichia são
verificadas em bovinos e ovinos. Ehrlichia ruminantium, causa de cowdriose
em ruminantes, é transmitida por, pelo menos, cinco espécies de carrapatos



Amblyomma.
Três espécies de Ehrlichia são importantes patógenos em cães. Ehrlichia

canis e Ehrlichia chaffensis causam ehrlichiose monocítica canina ou
pancitopenia canina tropical; Ehrlichia ewingii causa ehrlichiose
granulocítica canina. Ehrlichia risticii é a causa da febre do cavalo Potomac.

Ehrlichia bovis

Descrição. Microrganismos intracitoplasmáticos arredondados, com
formato irregular (2 a 10 μm de diâmetro), presentes nas células
mononucleares, especialmente nos monócitos.

Ciclo evolutivo. A infecção é transmitida pela picada de um carrapato
infectado. As riquétsias se multiplicam nos monócitos, originando mórulas. O
período de incubação relatado é de 15 a 18 dias.

Ehrlichia canis (ehrlichiose monocítica anina,
pancitopenia canina tropical)

Descrição. Ehrlichia canis é uma pequena bactéria gram-negativa
intracelular obrigatória, cocoide, pleomórfica, que parasita monócitos
circulantes; no citoplasma os microrganismos se apresentam como
aglomerado (mórula). Os estágios iniciais são pequenos corpúsculos
elementares com 0,2 a 0,4 μm de diâmetro, seguidos de corpúsculos iniciais
ligeiramente maiores, com 0,5 a 4 μm, e, por fim, corpúsculos de inclusão
maiores com 4 a 6 μm de diâmetro. Os microrganismos se coram de azul com
corante do tipo Romanowsky, de vermelho-claro com corante de
Machiavello, e de marrom a preto com corante de prata.

Ciclo evolutivo. A infecção é transmitida ao cão pela picada do carrapato
Rhipicephalus sanguineus. A transmissão no carrapato ocorre durante ou
entre os estágios de desenvolvimento, porém não por via transovariana.



Larvas e ninfas se infectam quando se alimentam em cães com riquetsiemia e
transmitem a infecção para o hospedeiro, após sofrer muda para ninfa e
adulto, respectivamente.

Ehrlichia chaffensis (ehrlichiose monocítica
canina)

Descrição. Ehrlichia chaffensis é uma pequena bactéria gram-negativa
intracelular obrigatória, cocoide, pleomórfica que parasita monócitos e
macrófagos circulantes; no citoplasma os microrganismos se apresentam
como aglomerado (mórula).

Ehrlichia ewingii

Descrição. Ehrlichia ewingii é uma pequena bactéria Gram-negativa
intracelular obrigatória, cocoide, pleomórfica que parasita neutródilos e
eosinófilos circulantes; no citoplasma os microrganismos se apresentam
como aglomerado (mórula).

Ciclo evolutivo. A infecção é transmitida ao cão pela picada do carrapato
Amblyomma americanum infectado. No carrapato a transmissão ocorre
durante e entre os estágios de desenvolvimento, mas não por via
transovariana. As larvas e ninfas se infectam quando se alimentam em cães
com riquetsiemia e transmitem a infecção ao hospedeiro após sofrer mudas
para os estágios de ninfa e adulto, respectivamente.

Ehrlichia ruminantium (cowdriose)

Sinônimo. Cowdria ruminantium.

Descrição. Os microrganismos se apresentam como colônias bem
compactadas contendo menos de dez até muitas centenas de cocos. O
tamanho do microrganismo varia de 0,2 até mais de 1,5 μm. O diâmetro do



microrganismo, individual, em determinado aglomerado é mais uniforme,
mas os grupos são muito pleomórficos. Os pequenos grânulos tendem a ser
cocoides, com alguns maiores se assemelhando a anéis, ferraduras, bastões e
massas irregulares.

Ciclo evolutivo. Ehrlichia ruminantium é transmitida por, no mínimo,
cinco espécies de carrapatos Amblyomma. No hospedeiro ruminante,
inicialmente, é encontrado nas células reticuloendoteliais e, em seguida,
parasita as células do endotélio vascular. A divisão ocorre por meio de
divisão binária e origina colônias semelhantes à mórula, no citoplasma de
células infectadas.

Ehrlichia risticii (febre do cavalo Potomac)

Sinônimo. Neorickettsia risticii.

Descrição. Ehrlichia risticii é uma bactéria gram-negativa intracelular
obrigatória, com 0,6 a 1,5 μm de tamanho, com tropismo para monócitos. O
microrganismo não é visível nos monócitos de esfregaços sanguíneos de
casos clínicos.

Ciclo evolutivo. Detalhes do ciclo evolutivo são incompletos, mas a
infecção em equinos parece envolver a ingestão de estágios de metacercárias
de trematódeos ou a ingestão acidental de estágios de insetos aquáticos.

Aegyptianella

Aegyptianella infecta ampla variedade de aves selvagens e domésticas em
regiões mais quentes do mundo; foi relatada na África, na Ásia e no sul da
Europa.

Ciclo evolutivo. O ciclo evolutivo é simples e a multiplicação dos
microrganismos ocorre nos eritrócitos. Os principais vetores são carrapatos
do gênero Argas.



Aegyptianella pullorum

Descrição. São corpúsculos semelhantes a Anaplasma, de vários tamanhos,
encontrados no citoplasma de eritrócitos. Os microrganismos se apresentam
como corpúsculos iniciais, seguido de formas de desenvolvimento e de
corpúsculos marginais (“anel de sinete”), no citoplasma de eritrócitos. As
trofozoítas iniciais ou corpúsculos iniciais são vistos em eritrócitos; são
pequenos (0,5 a 1,0 μm) e arredondados a ovais. É possível notar corpúsculos
esféricos de até 4 μm, contendo até 25 pequenos grânulos.

Aegyptianella moshkovskii

Descrição. Em geral, os microrganismos produzem 4 a 6 trofozoítas. Nos
eritrócitos, as trofozoítas iniciais são pequenos (0,2 a 0,6 μm). As formas
maiores maduras medem 2,1 × 1,4 μm, com formas irregulares e ovais
grandes (0,9 a 5,3 μm).

ORDEM RHIZOBILAES

FAMÍLIA BARTONELLACEAE

Os membros da família Bartonellaceae são microrganismos polimórficos,
frequentemente em forma de bastão, distinguidos dos membros da família
Anaplasmataceae por características estruturais e de cultura. A família
Bartonellaceae inclui 2 gêneros, Bartonella e Grahamella. Muitas espécies de
Bartonella são relatadas em cães e gatos, das quais uma, B. henselae, é
importante zoonose.

ORDEM LEGIONELLALES

FAMÍLIA COXIELLACEAE



O gênero Coxiella tem uma única espécie, com distribuição cosmopolita,
causadora da febre Q. A infecção é enzoótica em bovinos, ovinos e caprinos e
pode provocar grave doença em humanos. O microrganismo encontra-se
amplamente disseminado entre mamíferos e aves selvagens e foi constatado
em carrapatos ixodídeos e argasídeos, em ácaros gamasídeos e em piolhos de
humanos (Pediculus).

Neorickettsia helminthoeca é a causa da “intoxicação por salmão” que,
frequentemente, ocasiona infecção grave e fatal em cães, raposas e outros
animais.

FILO FIRMICUTES

ORDEM MYCOPLASMATALES

FAMÍLIA MYCOPLASMATACEAE

Contém dois gêneros, Eperythrozoon e Haemobartonella, os quais costumam
ser classificados como riquétsia, família Anaplasmataceae; no entanto,
recentemente estes gêneros foram reclassificados e incluídos na família de
bactérias Mycoplasmataceae (classe Mollicutes), com base na análise
filogenética e na sequência genética do16S rRNA.

Haemobartonella felis (sin. Mycoplasma haemofelis) causa anemia e
febre em gatos; é transmitida por piolho, pulgas ou carrapatos. Também, é
possível a transmissão vertical.

Eperythrozoon

Ocasionalmente, espécies de Eperythrozoon são responsáveis por um quadro
de febre, anemia e perda de peso em ruminantes e suínos.

Ciclo evolutivo. Os microrganismos são transmitidos por insetos picadores
e por carrapatos. A replicação ocorre por meio de divisão binária ou de



brotamento.

Eperythrozoon wenyonii

Sinônimo. Mycoplasma wenyonii.

Descrição. Estruturas cocoides em form de bastão ou anel na superfície dos
eritrócitos, de cor azul a púrpura quando coradas com o corante de Giemsa.

Eperythrozoon ovis

Sinônimo. Mycoplasma ovis.

Descrição. Cocobacilos pleomórficos que se apresentam como
microrganismos eritrocíticos nas depressões da superfície celular ou livres no
plasma (ver Figura 9.57). Cocos individuais em formato de vírgula ou de anel
predominam nas infecções discretas a moderadas, mas notam-se corpúsculos
complexos irregulares nas parasitemias graves. Os cocos apresentam-se de
cor azul-clara quando corados com o corante de Giemsa ou com corante do
tipo Romanowsky.

Eperythrozoon suis

Sinônimo. Mycoplasma haemosuis.

Descrição. Cocobacilos pleomórficos encontrados em depressões da
superfície celular de eritrócitos ou livres no plasma. Os cocos coram-se de
azul-claro com o corante de Giemsa ou com corante do tipo Romanowsky.


