Ciclos Biológicos 1

(Amebíase, Giardíase, Ascaríase, Estrongiloidíase)

O termo Leishmaniose (ou Leishmaníase) engloba um grupo de

Parasitologia

Sabemos que entender os diversos ciclos biológicos dos mais variados
parasitas é uma tarefa que parece complicada. Neste resumo e nos demais, iremos resumir os ciclos biológicos dos agentes de maior importância na saúde pública mundial, destacando os pontos fundamentais em cada um deles. Para te
ajudar, colocamos da mesma cor os ciclos que possuem semelhanças. Vamos
lá...
• Entamoeba histolytica:
A principal via de transmissão desse protozoário parasita é a fecal-oral, onde
após ingestão de cistos maduros, inicia-se o desencistamento (ou excistamento) na porção distal do intestino delgado. Mediante a ação do suco gástrico
e das secreções intestinais, forma-se uma fenda na parede do cisto, por onde é
liberada uma forma tetranucleada, que por divisão binária dá origem a oito trofozoítos uninucleados. Esses trofozoítos se multiplicam por divisões binárias sucessivas, migram (migração trofozoítica) colonizam o intestino grosso, sobretudo na região do ceco.
Além de se multiplicar em mais formas trofozoíticas, os trofozoítos também
originam formas císticas quando diminuem de tamanho, se arredondam, reduzem o seu metabolismo e acumulam reservas energéticas. É o denominado processo de encistamento. Essa forma pré-cística dá origem ao cisto uninucleado,
quando ao seu redor é secretada uma membrana resistente e de natureza glicoprotéica. Após divisões nucleares esses cistos tornam-se tetranucleados e podem ser excretados juntamente com as fezes do hospedeiro. Os cistos tetranucleados são as formas infectantes do parasito e costumam estarem presentes
nas fezes normais (formados) de indivíduos assintomáticos. Eles sofrerão novo
processo de desencistamento quando estiverem presentes em novo organismo
hospedeiro.
• Giardia intestinalis:
Neste ciclo, poucos cistos são necessários para infectar o hospedeiro – 10 a
25. Sendo também a principal via de transmissão a via fecal-oral, após ingestão,
o cisto passa por um processo de desencistamento (excistamento) que tem início no meio ácido do estômago e completa-se no duodeno e jejuno, onde cada
cisto maduro (4 núcleos) libera dois trofozoítos, que se multiplicam e colonizam

o intestino delgado, onde permanecem aderidos à mucosa intestinal por meio
do disco ventral.
Muitos desses trofozoítos sofrem encistamento, que tem início no baixo íleo,
mas o ceco é considerado o principal sítio de encistamento. Durante o encistamento, ao redor do trofozoíto é secretada uma membrana cística resistente, composta parcialmente de quitina. Os cistos produzidos são excretados juntamente
com as fezes do hospedeiro, podendo permanecer viáveis por vários meses no
ambiente, desde que em condições favoráveis de temperatura e umidade.
• Ascaris lumbricoides:
Os ovos são eliminados junto com as fezes; Se os ovos férteis caírem no solo
úmido e sombreado, com temperatura de 15 a 35ºC, em 2 a 8 semanas se formam larvas que sofrem duas mudas dentro da casca, e a larva de terceiro estágio (L3) é a forma infectante. Podendo permanecer por vários meses nesse estágio.
Após os ovos serem ingeridos, as larvas eclodem no intestino delgado, atravessam a parede intestinal e migram, via sistema porta, para o fígado (4 dias),
penetrando na circulação sanguínea ou linfática. Chegam ao coração (direito), de
onde são levadas aos pulmões, para efetuar o ciclo pulmonar (também conhecido
como Ciclo de Loss). Nesses órgãos (4 a 5 dias após a infecção), as L3 encontram o meio favorável para continuar sua evolução. Após 8 ou 9 dias sofrem a
terceira muda, transformando-se em L4, atravessam a parede que separa os capilares das cavidades alveolares e, nos alvéolos, realizam a quarta muda para L5.
Em torno de 2 semanas depois, as larvas atingem os bronquíolos, são arrastadas
com o muco pelos movimentos ciliares da mucosa, sobem pela traquéia e laringe e são deglutidas, alcançando de forma passiva o estômago e o intestino.
No intestino delgado (geralmente jejuno), dá-se a última muda, que as transforma em formas juvenis; estas continuam crescendo e o desenvolvimento sexual se completa em cerca de 2 meses. Após 65 dias da infecção, as fêmeas
começam a pôr ovos.
• Strongyloides stercolaris: à apenas o indireto é semelhante.

As larvas rabditóides eliminadas nas fezes do indivíduo parasitado podem
seguir dois ciclos: o direto (ou partenogenético) e o indireto (sexuado ou de

vida livre), ambos monoxênicos – ou seja, completados em apenas um hospedeiro.
A fase dos ciclos que se passa no solo exige condições semelhantes as do
ancilostomídeos: solo arenoso, umidade alta, temperatura entre 25º e 30°C e ausência de luz solar direta.
No ciclo direto as larvas rabditóides no solo ou sobre a pele da região
perineal, após 24 a 72 horas, se transformam em larvas filarióides infectantes.
No ciclo indireto as larvas rabditóides sofrem quatro transformações no
solo e após 18 a 24 horas, produzem fêmeas e machos de vida livre. Os ovos
originados do acasalamento das formas adultas de vida livre liberam larvas rabditóides que evoluem para larvas filarióides infectantes.
Os ciclos direto e indireto se completam pela penetração ativa das larvas
L3 na pele ou mucosa oral, esofágica ou gástrica do hospedeiro. Algumas morrem no local, mas o ciclo continua pelas larvas que atingem a circulação venosa
e linfática e através destes vasos seguem para o coração e pulmões. Chegam
aos capilares pulmonares, onde se transformam em L4, atravessam a membrana
alveolar e, através de migração pela árvore brônquica, chegam a faringe (também
realizam o Ciclo de Loss). Podem ser expelidas pela expectoração, que provocam, ou serem deglutidas, atingindo o intestino delgado, onde se transformam
em fêmeas partenogenéticas. Os ovos são depositados na mucosa intestinal e
as larvas alcançam a luz intestinal. O período pré-patente, isto é, o tempo decorrido desde a penetração da larva filarióide na pele até que ela se tome adulta
e comece a eliminar ovos larvados, e eclosão das larvas no intestino, é de aproximadamente 15 a 25 dias.

