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Algas e protozoários
1

Algas
Uni ou pluricelulares;

Autótrofas fotossintetizantes;

Cloroplastos – clorofila;

Plastídeos - pigmentos

Mar, água doce, terra úmida;

Associadas aos fungos, animais e 

plantas.

Classificação: pigmento e na 

composição da parede celular;

2

Algas douradas

Crisofíceas

Unicelulares

Pigmento fucoxantina (marrom ou 

dourada)

Autótrofa e heterótrofa;

Parede celular : impregnação por 

minerais;

Coloniais.

3 Algas douradas4

Diatomáceas

Bacilariófitas;

Unicelulares;

Parede celular : impregnação de sílica –

carapaça;

Bioindicadores;

Abrasivos, neutralizadores de solo;

5 6



27/03/2018

2

Dinoflagelados

Unicelulares e flagelados;

Biolumenescência;

Maré vermelha;
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11

Euglenofíceas

Unicelulares;

Autótrofas ( ambiente iluminado) ou 

heterótrofas (ambiente escuro) –

mixotrófico;
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Feofíceas

Algas pardas ou algas marrons;

Pluricelulares;

13 Rodófitas

Algas vermelhas;

Pluricelulares;

Parede celular: celulose, ágar;

14

Clorófitas

Algas verdes

Unicelulares ou pluricelulares;

Marinhas e de água doce;

15 reprodução

Assexuada: bipartição, fragmentação 

ou esporulação;

Sexuada: conjugação, alternância de 

geração ou metagênese;

16

Importância:

Fotossíntese;

Bioindicadores;

Alimentação;

 Indústria de cosméticos;

Alginato : emulsificante, modelagem 

dental, curativos;

Ágar: alimentação, meio de cultura;

Carragenina: espessante;

17 Protozoários 

Eucariontes;

Unicelulares;

Heterótrofos;

Espécies de vida livre e parasitas 

(patogênicas);

Grupo polifilético.
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Classificação:

Modo de locomoção;

Flagelados (excavados);

Rizópodes ( amebozoas);

Ciliados;

Esporozoários (apicomplexa);

Rizários.

19 Flagelados (excavados)

Locomoção através de flagelos;

Presença de sulco (escavação) : 

alimentação;

Exemplos: 

Giardia lamblia  - Giardíase; 

Trichomonas vaginalis – tricomoníase

Leishmania sp : Leishmanioses

Trypanosoma cruzi : Doença de Chagas;

Trypanosoma brucei : Doença do sono

20

21 22

23 24



27/03/2018

5

Rizópodes (amebozoas)

Locomoção através de pseudópodes;

Amebas de vida livre – água doce –

vacúolo pulsátil ou contrátil – regulação 

osmótica.

Amebas parasitas:

Entamoeba hystolitica – Amebíase;

25 26

 https://www.youtube.com/watch?v=aWItglvTiLc

 https://www.youtube.com/watch?v=4XlzCe5gDu0

27 Rizários

Foraminíferos, radiolários;

Locomoção através de pseudópodes;

Carapaça de sílica ou de carbonatos; 

- fósseis.

28
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https://www.youtube.com/watch?v=aWItglvTiLc
https://www.youtube.com/watch?v=4XlzCe5gDu0
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31 32

Ciliados

Locomoção através de cílios;

Vida livre – água doce – vacúolo 

pulsátil ou contrátil;

Reprodução sexuada  - conjugação;

Reprodução assexuada – fissão 

binária;

 https://www.youtube.com/watch?v=nrVQnInFvnI

 https://www.youtube.com/watch?v=bXEc2UYBD9o

33 34

35 Esporozoários (apicomplexos)

Não possuem estrutura de locomoção;

Complexo apical – penetrar nos 

tecidos do hospedeiro;

Parasitas:

Plasmodium – malária;

Toxoplasma gondii – Toxoplasmose;

36

https://www.youtube.com/watch?v=nrVQnInFvnI
https://www.youtube.com/watch?v=bXEc2UYBD9o
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Doenças causadas por 

protozoários

Giardíase 

✓Agente etiológico: Giardia lamblia;

✓ Ingestão de cistos do protozoário 
presentes em água e alimentos 
contaminados;

✓Animais domésticos contaminados;

✓Sintomas: diarreia, perda de peso, dores 
abdominais;

✓Prevenção: hábitos de higiene, 
tratamento da  água, saneamento 
básico, vacinação dos animais 
domésticos;

39
Amebíase 

✓Agente etiológico: Entamoeba

histolytica;

✓ Ingestão de cistos do protozoário 

provenientes de águas e alimentos 

contaminados;

✓ Sintomas: diarreia, mal-estar, 

hemorragias, ulcerações (fígado, 

pulmão e cérebro);

✓ Prevenção: lavar as mãos e os 

alimentos, beber água potável, 

saneamento básico;

40

 Toxoplasmose 

✓Agente etiológico: Toxoplasma gondii

✓Transmissão: ingestão de cistos do 
parasita ao ingerir alimentos ou água 
contaminadas; mãe para o feto;

✓Hospedeiros definitivo: felinos –gatos;

✓Hospedeiro intermediário: ser humano, 
carneiros, porco e aves;

✓Sintomas: alterações neurológicas. 
Problemas cardíacos e cegueira; aborto.

✓Prevenção: evitar contato com gatos, 
lavar alimentos e cuidados com 
gestantes.

41 Leishmaniose

❖ Leishmaniose tegumentar

✓ Agente etiológico: L. braziliensis,

L. guyanensis e L. amazonensis;

✓Dois hospedeiros:

✓ Mamífero (hospedeiro definitivo);

✓ Inseto- vetor (hospedeiro intermediário);

✓ Transmissão: picada do inseto Lutzomyia sp. 
= mosquito-palha ou birigui; transfusão de 
sangue;

✓Sintomas:lesões e necroses na região 
cutânea;
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43
❖ Leishmaniose visceral ou calazar

✓Agente etiológico: Leishmania chagasi;

✓Sintomas: febre; aumento dos linfonodos, do 
fígado e do baço; enfraquecimento do 
indivíduo;

✓ Transmissão: picada do inseto Lutzomyia sp. 
= mosquito-palha ou birigui; transfusão de 
sangue;

✓Prevenção: vestimentas adequadas; 
tratamento  e isolamento de doentes; uso de 
mosqueteiros;

44

❖ Doença do sono

✓ Agente etiológico: Trypanosoma brucei
gambiense e Trypanosoma brucei

rhodesiense;

✓ Transmissão: picada da mosca Tsé-tsé;

✓Sintomas: sono intermitente; febre, 
tremores, anemia, aumento dos órgãos 
linfáticos, convulsões, coma.

✓Prevenção: combate ao vetor; tratamento 

dos doentes.

45

❖ Tricomoníase 

✓Agente etiológico: Trichomonas
vaginalis;

✓Sexualmente transmissível (DST);

✓Sintomas: corrimento vaginal de odor 
fétido, irritação e dor ao urinar, 
incômodo nos órgãos sexuais 
externos;

✓Prevenção: uso de preservativos.

46

❖Doença de Chagas

✓Agente etiológico: Trypanosoma cruzi;

✓Dois hospedeiros:

✓Mamífero (hospedeiro definitivo);

✓Inseto (vetor)  = Triatoma infestans
(triatomídio, barbeiro);

✓Transmissão: fezes do barbeiro; 
transfusão de sangue; ingestão  do 
parasita; via placenta e leite materno;

47 ✓Sintomas: febre, edemas, lesões nos 

tecidos, aumento de tamanho do 

coração;

✓Prevenção: combate ao vetor; 

tratamento e isolamento dos doentes; 

análise  do sangue em transfusão; 

evitar desmatamento.
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❖Malária 

✓Agente etiológico: Plasmodium

✓Homem (hospedeiro definitivo);

✓Mosquito (hospedeiro intermediário);

✓Transmissão: picada de fêmeas do 
mosquito Anopheles (mosquito-
prego);

✓Sintomas: anemia, picos 
febris,obstrução da circulação 
sanguínea.

✓Prevenção: repelentes,mosqueteiros, 
destruição dos criadouros do 
mosquito, tratar doentes.
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