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O livro aqui apresentado foi elaborado como um dos produtos do curso de microscopia de 
malária para moradores do Parque Nacional do Jaú (PNJ) e Reserva Extrativista do Rio 
Unini (RESEX do Rio Unini), realizado em Barcelos – AM, no período de 10 de março a 14 
de abril de 2008.

Os organizadores, tiveram o cuidado de conciliar fi elmente a opinião e entendimento dos alunos – de acordo com sua 
linguagem, saberes e mecanismos próprios de perceber o mundo – com as informações e saberes técnicos e científi cos a 
respeito da malária. 

Desta forma, a metodologia adotada no curso considerava a participação ativa e permanente dos alunos numa construção 
conjunta e utilizando recursos didáticos que permitam a apropriação do saber-ser com aquisição da competência e habilidades 
de um agente de microscopia de malária. Portanto, todo conteúdo trabalhado era traduzido pelos participantes em desenhos, 
cartazes construídos em grupo, depoimentos, dramatizações, entre outros. 

Entretanto, vale ressaltar que este livro não visa substituir os materiais educativos e orientadores ofi ciais do Estado do 
Amazonas, mas ele vem se somar pedagogicamente a estes materiais na tentativa de aproximar o conteúdo técnico à 
linguagem do cotidiano das pessoas que irão utilizá-la, seja como “um material que servisse como ferramenta de trabalho 
para eles mas também indiretamente para a comunidade” conforme colocado pelos moradores durante o curso.

Este trabalho faz parte das ações iniciadas pelo NeAC no ano 2001, e é consequência do trabalho de várias parcerias 
estabelecidas ao longo destes anos. No presente projeto da malária as parcerias foram fi rmadas entre as instituições como a 
Associação dos Moradores do Rio Unini-AMORU, a Fundação Vitória Amazônica-FVA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 
e Recursos Renováveis-IBAMA, o Laboratório Central de Saúde Pública-LACEN/AM, a Secretaria Municipal de Saúde de 
Barcelos, a Secretaria Municipal de Saúde de Novo Airão, a Unitat de Medicina Tropical i Salut Internacional Drassanes-
UMTSID, a Fundação de Medicina Tropical do Amazonas-FMTAM, a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas- FVS, a 
Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament e a Caldes Solidària.

O curso de malária para preparação de microscopistas acima referido é uma continuidade dos trabalhos que vem sido 
desenvolvidos no PNJ-RESEX do Rio Unini, ampliando cada vez mais as parcerias e atendendo às demandas das comunidades 
do parque colocadas em reuniões, ofi cinas de saúde e demais atividades iniciadas a partir do diagnóstico participativo de 
saúde realizado em 2001.

O título do livro foi votado e escolhido pelos microscopista durante a realização do curso em Barcelos e corresponde a uma 
grande vontade de todos que é “Combater a Malária no Parque Nacional do Jaú e Resex do Rio Unini”.

Apresentação

Sabemos que a malária “é uma doença muito perigosa. O paciente que pegar malária tem que ter um tratamento bastante 
delicado”, como falaram alguns moradores do Rio Jaú e Rio Unini que estavam fazendo o curso de microscopia. Muitas 
pessoas no Parque Nacional do Jaú e Resex do Rio Unini sabem que a malária é um problema antigo não só na fl oresta mas 
também em muitas cidades da Amazônia, do Brasil e de outros países também.
 
A malária tem sido um grande problema para o governo, pois além de trabalhos como a leitura de lâminas, a distribuição de 
remédios e a borrifação é necessário o trabalho coletivo na comunidade, como por exemplo eliminar criadoros do mosquito 
“carapanã”, e também o trabalho de prevenção e orientação para ensinar como acabar com essa doença.
 
Quem já teve malária sabe como a pessoa doente sofre e pode até morrer. O problema é como combater e até mesmo acabar 
com essa doença que atrapalha a nossa vida e a nossa felicidade.
 
Muitas coisas são feitas para tentar acabar com a malária em todo o mundo. Os cientistas continuam estudando as formas de 
combatê-la e os melhores remédios. Mas a maior ajuda no combate à malária é a prevenção.

A prevenção é uma grande arma usada contra a malária e, por isso, no curso de microscopia os alunos aprenderam muitas 
coisas sobre o seu agente causador (o plasmódio), sobre como ele é transmitido pelo “carapanã” de uma pessoa para outra, 
e também sobre várias formas de prevenir a doença. Daí, surgiu a idéia de fazer este livro com os conceitos mais importantes 
aprendidos, com o objetivo de ajudar no trabalho diário dos microscopistas e também de discutir na comunidade temas como 
de que maneira podemos evitar e combater a malária em nossa região.

Introdução
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HISTÓRIAS REAIS SOBRE A MALÁRIA
Contadas por alunos do curso de microscopistas
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Como o povo ribeirinho fazia para 

combater a malária?

Usavam remédios caseiros: Paracanaúba, 

Saracura-mirá, Bouda, etc. Esses eram 

os remédios que eles utilizavam para 

combater a malária, pois neste tempo, 

não existia agente de saúde. Existia 

apenas a FNS, e passavam meses antes 

de irem à localidade dos ribeirinhos.
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O QUE PRECISAMOS SABER SOBRE A MALÁRIA?

O que é a malária?

A malária é uma doença febril antiga que acontece em vários países do mundo, principalmente nos países da 
África. No Brasil, a malária atinge principalmente os moradores da floresta Amazônica e é também chamada de 
“maleita”, “sezão”, “impaludismo” e “febre palustre”. 

A malária é causada por 4 espécies de um protozoário do gênero Plasmodium (plasmódio): P.vivax, 
P.falciparum, P.malariae e P.ovale. No Brasil, porém, só existem as três primeiras:

1. Plasmodium vivax: é a espécie responsável pela grande maioria dos casos de malária no Brasil.
2. Plasmodium falciparum: menos freqüente que o P.vivax, mas é de grande importância por ser capaz de 
causar uma doença mais grave e até a morte.
3. Plasmodium malariae: raramente é diagnosticado pelos microscopistas, por ser frequentemente confundido 
com o P.vivax no exame microscópico e ter tratamento semelhante.

O que precisamos saber sobre a malária?
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Como se pega a malária?

O plasmódio, parasita causador da malária, é transmitido ao homem pela picada da fêmea do mosquito do 
gênero Anopheles (anofelino), também conhecido como “suvela”, “bicudo”, “carapanã da malária”. O anofelino 
tem o tamanho de um pernilongo comum e pousa mantendo o corpo em pé, semelhante a um prego na parede, 
por isso, é ainda chamado de “mosquito prego”. 

Somente a fêmea dos mosquitos picam homens e animais, porque precisam de sangue para que seus ovos 
amadureçam. Elas costumam picar para se alimentar (fazer o repasto) no início da manhã e à noite, a partir das 
6 horas da tarde. Depois do repasto, as fêmeas pousam para descansar nas paredes, móveis, punhos das redes 
ou em árvores fora de casa. 

Depois de amadurecidos, as fêmeas põem os ovos em remansos de águas limpas com margens um pouco 
sombreadas. Podem ser igarapés, igapós, rios, córregos, lagoas, etc... Esses locais são chamados “criadouros” 
e podem ser permanentes ou ser temporários se desaparecem no período de seca. Assim, a malária aumenta 
na comunidade naquelas épocas do ano em que há mais criadouros de mosquitos.

Por ser capaz de transmitir um microorganismo que causa uma doença, o anofelino é considerado um mosquito 
“vetor”. Na Amazônia, o principal vetor da malária é a espécie Anopheles darlingi, mas várias outras espécies 
também transmitem a doença.

A malária também pode ser transmitida diretamente 
de uma pessoa para outra através de transfusão 
de sangue ou uso de seringas, agulhas ou lancetas 
contaminadas com o sangue de alguém com malária. 
Há ainda a possibilidade de que uma grávida doente 
passe malária para o seu bebê.

O que precisamos saber sobre a malária?
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Pelo quadro clínico, ou seja, pelos sintomas que a doença causa. 

A doença só aparece alguns dias depois que o mosquito pica a pessoa. Geralmente são 15 dias, mas pode variar. 
Esse intervalo entre o dia da picada e o dia em que começam os sintomas é chamado de período de incubação. 
Assim, para saber onde o doente pegou a malária, temos que perguntar onde ele esteve 15 dias atrás.

Quais os sintomas? 

Dias antes de se instalar a doença, alguns pacientes podem ter alguns sintomas 
vagos. Esses chamados sintomas prodrômicos podem ser: mal estar, fraqueza, 
perda de apetite, enjôo.  

Instalada a doença, o quadro clínico típico é caracterizado por febre alta, 
geralmente acompanhada por suores (sudorese), calafrios, dor de cabeça (cefaléia) 
e dor no corpo (mialgia). Os sintomas prodrômicos também podem continuar e outros sintomas podem aparecer, 
como: tontura, dor na barriga (por causa do fígado e baço aumentados e doloridos), dor nas costas, dor nas 
juntas (artralgia), vômito, diarréia, icterícia (doente fica amarelo, principalmente quando tem malária por 
P.falciparum) e outros. Os sintomas são cíclicos, ou seja, aparecem, desaparecem e reaparecem em intervalos 
que variam com a espécie de plasmódio. 

Na malária causada pelo P.falciparum, o quadro pode se agravar com fraqueza intensa (provocada por anemia 
intensa e por diminuição do açúcar no sangue), perda da consciência, coma e até morte. Mulheres grávidas e 
crianças pequenas estão mais sujeitas a ter uma doença mais grave.

Como desconfiamos que alguém está com malária? 

geralmente acompanhada por suores (sudorese), calafrios, dor de cabeça (cefaléia) 
e dor no corpo (mialgia). Os sintomas prodrômicos também podem continuar e outros sintomas podem aparecer, 

SINTOMAS DA MALÁRIA

· Febre alta
· Frio
· Calafrios
· Dores no corpo

· Dor na cabeça

· Vômitos

O que precisamos saber sobre a malária?
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Como tratar a malária?

A malária tem cura. Assim, uma vez feito o diagnóstico, o tratamento deverá ser feito o mais rápido possível, 
por dois motivos:
1. Evitar que o doente fique grave.
2. Evitar que o doente infecte anofelinos e passe a malária para outras pessoas.

O tratamento da malária deve seguir apenas as orientações do Manual de Terapêutica da Malária, do Ministério 
da Saúde. Essas normas são seguidas pelas equipes da FVS. 

Existem medicamentos específicos que são combinados para tratar a malária por P.falciparum (quinino, 
mefloquina, tetraciclina, doxiciclina, artesunato, artemether, coartem) e P.vivax (cloroquina, primaquina, 
mefloquina). O P.malariae é também destruído pelo tratamento usado contra o P. vivax (cloroquina). Na malária 
por P.falciparum, é importante fazer o “tratamento radical”, dando medicamento (primaquina) para matar 
também o gametócito, evitando que a doença seja transmitida para outros. As doses de todos os medicamentos 
são ajustadas pelo o peso ou idade do doente.

Durante o tratamento do doente, o agente de saúde e o microscopista deverão acompanhá-lo de perto, avaliando 
se está melhorando e se os parasitas estão desaparecendo no sangue. Assim, é adequado que o microscopista 
repita o exame da gota espessa, no meio e no fim do tratamento se a malária for por P.falciparum e pelo menos 
no fim do tratamento se for por P.vivax. Se o doente estiver piorando, deverá repetir mais vezes, pois pode ser 
que o diagnóstico da espécie tenha sido errado ou ele esteja infectado com 2 espécies, o que chamamos de 
infecção mista. Nesse caso, deve-se tratar as 2 espécies.

O que precisamos saber sobre a malária?
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Em que lugar da nossa comunidade é mais provável de se pegar malária? APROVEITE OS DESENHOS DE COMUNIDADES DAS 

PRÓXIMAS PÁGINAS PARA DISCUTIR O ASSUNTO.

O que precisamos saber sobre a malária?
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Sabemos que quando o carapanã pica alguém doente ele pode levar a doença para outra pessoa, 
por isso é importante lembrar que o tratamento correto da malária, além de cuidar de quem está 
doente, também é uma importante forma de prevenção, pois evita que a pessoa doente seja mais 
um transmissor da malária para ele mesmo e para os outros comunitários.

O que precisamos saber sobre a malária?
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Com o suporte das instituições responsáveis podemos tomar algumas medidas para prevenir a malária.

A - PARA AS PESSOAS E FAMÍLIAS
• roupas que protejam pernas e braços
• uso de repelentes
• telas em portas e janelas
• uso de mosquiteiros impregnados ou não com inseticidas

B - PARA AS COMUNIDADES
• melhoria da moradia e das condições de trabalho
• drenagem, escoamento das águas que ficam empoçadas
• pequenas obras de saneamento para a eliminação de criadouros do vetor
• aterro
• limpeza das margens dos criadouros
• modificação do fluxo da água
• controle da vegetação aquática
• uso racional da terra

O que pode ser feito para prevenir a malária?

O que precisamos saber sobre a malária?
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Quando suspeitarmos que estamos com malária devemos imediatamente procurar o agente comunitário de 
saúde e o microscopista. O papel do microscopista dentro da comunidade, diagnosticando rapidamente e 
indicando imediatamente o tratamento dos infectados, é de grande importância para evitar que o doente se 
agrave e que a doença se espalhe para outras pessoas.

O que precisamos saber sobre a malária?
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O microscópio óptico se utiliza para ver coisas 
tão pequenas que não podem ser vistas a 
simples vista. Nosso microscópio óptico pode 
aumentar um objeto até 1000 vezes o seu 
tamanho real!!! 

DE QUE PRECISAMOS PARA FAZER O EXAME DA MALÁRIA?

O microscópio, um importante aparelho para o exame da malária

Campo visto no microscópio óptico 
com a objetiva de X 100

Amostra de sangue (gota espessa) onde se obser-
vam células sanguíneas: leucócitos e plaquetas. 

O exame é muito importante, pois, primeiro temos que fazer o diagnóstico da doença, ou seja, 
identifi car a doença, saber se realmente a pessoa está doente e se é grave ou não. 

De que precisamos para fazer o exame da malária?
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De que precisamos para fazer o exame da malária?
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O nosso microscópio consta também de um 
interruptor principal para acender o aparelho uma 
vez conectado à rede elétrica, e de um controle 
deslizante para a variação da intensidade de luz. 

Conhecendo nosso microscópio

O microscópio óptico vai ser nossa ferramenta de 
trabalho. Ele é composto por 4 sistemas: o sistema 
de suporte, o sistema de aumento óptico, o sistema 
de iluminação ou luz e o sistema de ajuste.

Parte mecânica do microscópio, composta por: 

• Braço ou estiva
Onde estão ligados os botões que dão foco, o 
macrométrico e o micrométrico. 

• Revólver ou porta-objetivas
Peça circular onde fi cam as objetivas.

• Corpo binocular com ajuste para os olhos
Onde fi cam as lentes oculares. 

• Charriot
Parafuso que controla o movimento da lâmina. 

• Presilhas
Para fi xar a lâmina.

• Platina
Mesa onde se coloca a lâmina.

• Base ou pé

1 · O sistema de suporte

Consiste em um sistema de lentes que servem para 
aumentar o tamanho do objeto que vamos observar.

• Lentes oculares
Multiplicam o tamanho do objeto por 10. As oculares podem-
se mover para baixo e para cima para ajustar a distância entre 
as nossas pupilas, já que cada um tem os olhos à diferente 
distancia e é básico poder adaptar as oculares à nossos olhos 
para permitir uma boa e cômoda visão.

• Objetivas
· Objetiva X 10 multiplica o tamanho do objeto 10 vezes.
· Objetiva X 40 multiplica o tamanho do objeto 40 vezes.
· Objetiva X 100 multiplica o tamanho do objeto 100 vezes.
Com a objetiva X 100 temos que colocar sempre óleo 
de imersão entre a lâmina e a objetiva para poder ver 
a imagem.

• Prismas
Levam a imagem ao microscopista.

Assim, se utilizamos a objetiva X 100 e a ocular X 10, 
o aumento total do objeto observado vai ser 1000 (100 
multiplicado por 10). No caso do microorganismo causador 
da malária, este é tão pequeno que precisamos aumentar 
seu tamanho 1000 vezes para poder vê-lo no microscópio, 
e portanto, devemos utilizar sempre a objetiva de X 100.

2 · O sistema de aumento óptico

Serve para iluminar o campo microscópio que será 
examinado. É composto de:

• Foco de luz ou espelho
Envia a luz ao objeto. Nosso microscópio dispõe 
de um foco de luz que funciona com luz elétrica 
(lâmpada de baixa voltagem) e de um espelho para 
quando não se disponha de eletricidade. Em nossa 
área a luz elétrica pode provir de um gerador ou de 
placas solares colocadas no teto de nosso laboratório. 
O espelho se utilizará com luz solar. Para colocar o 
espelho é necessário sacar primeiro o foco de luz e o 
condensador, para que se possa adaptar bem. Uma 
vez colocado no seu lugar, teremos que dirigir o espelho 
para os raios solares até achar o campo microscópico. 
Este espelho é o que vai captar o raio de luz e vai 
dirigi-lo para a amostra.

• Condensador
Direciona e concentra os raios de luz para a amostra.

• Diafragma
Está unido ao condensador e regula a quantidade de 
luz que entra pelo condensador. Quando fechamos o 
diafragma aumentamos a profundidade e focamos melhor.

O nível de claridade e nitidez chama-se resolução óptica. 
Para pesquisar a malária, é preciso que o campo esteja o 
mais claro e limpo possível (alta resolução) para realçar 
os pequenos plasmódios corados de vermelho (núcleo) e 
azul (citoplasma). Para isso, regula-se a luz mexendo no 
reostato e no diafragma e levantando o condensador. O 
campo microscópico deverá fi car com uma iluminação 
branca, um pouco azulada.

3 · O sistema de iluminação

É composto de:

• Botão Macrométrico
Rosca maior, avanço rápido para ajustar a imagem. 
Aproxima o enfoque da mostra.

• Botão Micrométrico
Rosca menor que move mais devagar. Ajusta 
perfeitamente a imagem e consegue o enfoque correto.

• Rosca do condensador
Utiliza-se para subir o condensador com a função de 
aumentar a luz, ou para baixá-lo com a função de 
diminuir a luz.
· Objetiva X 10: usar o condensador baixo.
· Objetiva X 40: usar o condensador médio.
· Objetiva X 100: usar o condensador alto.

• Rosca para a parte mecânica (controles do Charriot)
· Uma rosca desloca a lâmina à direita ou à esquerda
· Uma rosca desloca a lâmina para frente e para trás
Isto permite fazer um percurso da amostra para poder 
examinar uma boa parte dela, procurar diferentes 
estruturas e inclusive realizar a contagem das mesmas.

4 · Sistema de ajuste
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Como cuidar do microscópio

É vital manter o microscópio 
sempre limpo e sob uma 
capa de plástico. 

Ao iniciar e terminar o trabalho, o microscópio deve ser limpo, para retirar poeira, gorduras e o óleo usado para 
o exame de imersão. 

Para a limpeza, não se deve desmontar o aparelho para não desregulá-lo. Também não se usa álcool ou outras 
soluções. As lentes oculares, a parte de baixo das objetivas, o condensador, a fonte de luz e o espelho devem 
ser limpos somente com lenço de papel seco e macio. Para retirar o pó das partes mais difíceis, pode-se usar 
uma pêra de borracha que faça jatos de ar. O sistema de suporte pode ser limpo com um pano. 

O microscópio deve ser guardado em uma caixa de madeira ou sob uma capa de plástico. A umidade pode fazer 
com que apareçam fungos no aparelho, por isso, é importante guardá-lo com um saco de sílica ou, se possível, 
em uma caixa com uma lâmpada de 25 watts acesa dentro. 

Ocular

Macrométrico

Micrométrico

Objetivas

Condensador

Diafragma

Espelho ou lâmpada 
de baixa voltagem

100X
40X

10X

Estativa

Base

Charriot

Revólver ou 
Porta Objetivas

Platina
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2) Que cuidados você deve tomar para manter o seu microscópio em boas condições para o trabalho?

1) Agora que já aprendemos 

como funciona nosso 

microscópio, indique suas 

diferentes partes neste 

desenho.

Exercício
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O sangue é um líquido que circula por todo o nosso corpo 
dentro de vasos sanguíneos (veias, artérias e capilares), 
para levar nutrientes e oxigênio a todos os órgãos.
Ele é composto por: 
• Plasma: sua maior parte é água 
• Elementos fi gurados: hemácias, leucócitos e plaquetas 

O QUE PRECISAMOS SABER PARA FAZER UM BOM 
DIAGNÓSTICO DE MALÁRIA?

São as células que estão em maior quantidade no sangue. 
Têm função de transportar oxigênio para os tecidos e por 
isso elas não possuem núcleo, pois assim sobra mais espaço 
para o oxigênio. Nas hemácias jovens (reticulócitos), porém, 
encontramos resquícios de núcleo. 

Na verdade, as plaquetas não são uma célula. São fragmentos 
de uma célula e não possuem núcleo. Ajudam na coagulação do 
sangue e são vistas isoladas ou em grupos. A cor varia de rosa a 
violeta (nunca azul), variam na forma e no tamanho, mas geral-
mente são pequenas e irregulares. Na colheita do sangue, se o 
microscopista demora para corar a lâmina, as plaquetas podem 
fi car com uma cor forte, podendo confundir-se com o plasmódio. 

Plaquetas ou trombócitos

Hemácias ou eritrócitos (glóbulos vermelhos)

São células de cor transparente e com núcleo de cor forte 
azul-violeta que têm a função de nos defender contra doenças. 
Encontram-se em menor quantidade que as hemácias mas 
são maiores em tamanho. Possuem membrana, citoplasma e 
núcleo. Há vários tipos de leucócito e eles variam de tamanho 
e forma e o citoplasma pode ser transparente ou ter grânulos. 

Leucócitos (glóbulos brancos)

Principal função do sangue

Atua como meio de transporte, levando 
oxigênio aos tecidos

Composição do sangue

Plasma 
(em sua maioria água)

Elementos fi gurados: células 
(hemáceas, leucócitos e 

plaquetas)

Exemplo de célula

As Células são estruturas que formam os 
tecidos e órgãos de um ser vivo. Alguns 
seres são feitos de uma única célula, 
como é o caso do plasmódio. A maioria 
delas é composta por núcleo, citoplasma 
e membrana. 

núcleo citoplasma

Conhecer de que elementos se compõem o sangue
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Exercícios

1) Coloque o nome das diferentes estruturas celulares 
que se encontram nesta extensão de sangue.

2) Desenhe os diferentes componentes do sangue 
neste campo microscópico.

O que precisamos saber para fazer um bom diagnóstico de malária?
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Ciclo biológico do plasmódio

Ciclo biológico assexuado

Fase pré-eritrocítica 
Ao entrarem no homem pela picada do mosquito, os esporozoítos (A) seguem pelo sangue e em minutos chegam ao 
fígado, onde invadirão as células (hepatócitos) e se transformarão em esquizontes teciduais (B). Dentro do hepatócito, 
os esquizontes se multiplicam e produzem milhares de merozoítos. O hepatócito acaba por romper e os merozoítos caem 
no sangue dando início à fase sanguínea ou eritrocítica (C). Se o plasmódio for o P.vivax, alguns esquizontes podem fi car 
“adormecidos” por meses e até anos (hipnozoítos).  

Fase eritrocítica
No sangue, os merozoítos invadem as células vermelhas (hemácias). O parasita se desenvolve dentro da hemácia passando 
por várias formas até chegar à fase de esquizonte sanguíneo que se divide e origina novos merozoítos. Assim, é possível 
ver formas variadas do plasmódio no sangue: trofozoítos jovens (formas em anel), trofozoítos maduros, forma irregulares 
(se P.vivax), esquizontes jovens e esquizontes maduros (D). Depois de repetir esse ciclo algumas vezes, alguns esquizontes 
se diferenciam em gametócitos machos (microgametócitos) e gametócitos fêmeas (macrogametócitos), que são as formas 
infectantes para os mosquitos (E).

Ciclo biológico sexuado

Quando o mosquito pica um homem doente, suga os gametócitos do sangue dele, que são formas femininas (macroga-
metócitos) e masculinas (microgametócitos) do plasmódio (F). Dentro do estômago do mosquito, o macrogametócito se 
diferencia em macrogametas e os microgametócitos se diferenciam em microgametas (G). Os micro e macrogametas se 
fundem para formar o ovo ou zigoto, que se transforma num ovo móvel chamado oocineto (H). O oocineto móvel atravessa 
a parede do intestino médio do mosquito e ali se transforma em oocisto. Dentro do oocisto vão se desenvolvendo vários 
esporozoítos, até que ocorre a sua ruptura (I). Os esporozoítos são então liberados para fora e migram para as glândulas 
salivares do mosquito (J). Ao picar um homem são, o vetor joga os esporozítos no seu sangue, transmitindo a malária. 

• Macrogameta
• Microgameta
• Oocisto e oocineto
• Esporozoíto

Formas do plasmódio dentro do mosquito

FASE PRÉ-ERITROCÍTICA 
(não são vistas pelo microscópio)
• Esporozoíto
• Esquizonte tecidual 
• Hipnozoíto

FASE ERITROCÍTICA 
(são vistas pelo microscópio)
• Merozoíto
• Trofozoíto
• Esquizonte sanguíneo
• Gametócito

Formas do plasmódio dentro do homem

Adaptado de Rey, Parasitologia Médica - 2ª edição.
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Onde se localiza o oocisto?
· Localiza-se no estômago do mosquito.
· O oocisto se localiza na barriga do mosquito.

Ao se romper no fígado, o esquizonte libera o que?
· Os merozoítos.

No ciclo evolutivo, que forma de parasita encontramos na fase assexuada?
· Esquizontes, trofozoítos e gametócitos.

No ciclo evolutivo, que forma de parasita encontramos na fase sexuada?
· As estruturas sexuadas do protozoário denominadas gametócitos.
· Oocisto.

Que estágio do parasita no homem é responsável pela continuação do ciclo no mosquito?
· Os gametócitos. 

2) Indique no desenho abaixo as diferentes formas dos parasitas no ciclo da malária.

1) Abaixo estão as respostas dos alunos às perguntas sobre o ciclo da malária no curso de microscopia. 
Verifi que se estão todas corretas e refaça as respostas com o que você aprendeu.

Exercícios
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Existem no mundo 4 espécies da malária que podem infectar o homem: P.falciparum, P.vivax, P.ovale e 
P.malariae. No Brasil só vamos encontrar as seguintes espécies: P.falciparum, P.vivax e P.malariae.

As vezes uma pessoa pode estar parasitada com mais de uma espécie, chamando-se a isso “infecção mista”.

Conhecendo as diferentes espécies de plasmódio no Brasil

Ao microscópio os parasitas da malária corados apresentam um citoplasma azulado ou púrpura (avermelhado) e um 
ponto vermelho forte e brilhante que é a cromatina. Às vezes vemos grânulos do pigmento ao redor dos plasmódios. 
A forma dos plasmódios, entretanto, varia muito e é isso que nos basearemos para dar o diagnóstico da espécie que 
está causando a malária e do estágio evolutivo do parasita.

É muito importante pra nós, microscopistas, saber diferenciar estas espécies, pois disso depende o tratamento e o 
prognóstico do doente. As diferenças essenciais entre as três espécies estão resumidas no quadro abaixo.

Sobre o parasita que provoca a malária

Hemácia parasitada Plasmodium falciparum Plasmodium vivax Plasmodium malariae

Tamanho normal aumentado normal

Granulação do citoplasma não tem, só grânulos de Maurer 
(ocasionais)

grânulos azulados de Schuffner não tem

Número de plasmódios 1-2-3-4 1 (às vezes 2, mas muito raro) 1

Pontos da cromatina 
do trofozoíto

1-2 1 (às vezes 2, mas muito raro) 1

Trofozoíto jovem anel delgado e pequeno anel pequeno ou grande anel pequeno ou grande (grosso)

Trofozoíto maduro não frequente no sangue periférico anel grande e irregular anel compacto e redondo (banda)

Esquizontes raro no sangue periférico 12-24 merozoítos 8-10 merozoítos

Gametócitos forma de foice redondo redondo
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Plasmodium vivax

TROFOZOÍTO
· Tamanho: varia de pequeno a grande.
· Número: poucos a um número moderado.
· Forma: anel e formas irregulares são comuns.
· Cromatina: única, às vezes duas. 
· Citoplasma: irregular ou fragmentado. 
· Adultos: compactos, densos.
· Pigmento: difuso, fi no.

GOTA ESPESSA

TROFOZOÍTO ESQUIZONTE GAMETÓCITO

GAMETÓCITOS
· Forma: jovens difíceis de serem distinguidas dos 

trofosoítas maduros.
· Adultos: redondos, grandes.
· Cromatina: única, bem defi nida. 
· Pigmento: difuso, fi no.
· Formas desgastadas com pouco ou nenhum citoplasma 

e somente com cromatina e pigmento.

ESQUIZONTE
· Tamanho: grande. 
· Número: varia de poucos a um número moderado. 
· Adultos: 12-24 merozoítas, em geral 16, em 

agrupamento irregular. 
· Pigmento: massa menos escura e menos compacta.

DISTENDIDO

Faça suas anotações
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Plasmodium falciparum

TROFOZOÍTOS
· Tamanho: pequeno a médio.
· Número: muitas vezes numerosos. 
· Forma: formas anelares e em crescente são comuns.
· Cromatina: muitas vezes dois pontos.
· Citoplasma: regular, variando de fi no a espesso.
· Adultos: algumas vezes presentes na malária grave, com 

pigmentos compactos, semelhantes a poucos grânulos 
grossos ou massa.

GOTA ESPESSA

TROFOZOÍTOS ESQUIZONTE GAMETÓCITO

GAMETÓCITOS
· As formas jovens, fusiformes são incomuns.
· Adultos: forma de banana ou arredondada.
· Cromatina: única, bem defi nida. 
· Pigmento: escasso, grosso, como grão de arroz.
· Às vezes existe uma massa rosada extra celular. Muitas 

vezes observam-se formas desgastadas somente com 
cromatina e pigmento.

ESQUIZONTE
· Em geral associado a muitas formas anelares jovens.
· Tamanho: pequeno, compacto. 
· Número: alguns, pouco frequentes, em geral na 

malária grave. 
· Formas maduras: 12-30 ou mais merozoítas agrupados, 

em geral 16, em agrupamento irregular. 
· Pigmento: uma só massa escura compacta.

DISTENDIDO

Faça suas anotações
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Plasmodium malarie

TROFOZOÍTOS
· Tamanho: pequeno.
· Número: em geral poucos. 
· Forma: varia de anelara arredondada, compacta.
· Cromatina: única, grande.
· Citoplasma: regular, denso.
· Pigmento: difuso, abundante, com tom amarelado nas 

formas mais velhas.

GOTA ESPESSA

TROFOZOÍTOS ESQUIZONTE GAMETÓCITO

ESFREGAÇO

ESQUIZONTE
· Tamanho: pequeno, compacto. 
· Número: em geral poucos. 
· Formas maduras: 6-12 merozoítas em geral, 8, em 

agrupamento isolados.
· Citoplasma: alguns aparentemente sem citoplasma.
· Pigmento: concentrado.

GAMETÓCITOS
· As formas jovens e certas formas adultas são difíceis 

de serem distinguidas dos trofosoítas maduros.
· Adultos: redondos, compactos.
· Cromatina: única, bem defi nida. 
· Pigmento: difuso, granuloso, pode estar distribuído 

perifericamente.
· As formas desgastadas possuem somente cromatina 

e pigmento.

Faça suas anotações
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Plasmodium falciparum Plasmodium vivax Plasmodium malarie

Cite as espécies de plasmódios 

existentes em Manaus.
· Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax 

e Plasmodium malarie.

Que espécie de plasmódio tem os 

gametócitos em forma de banana 

e é difícil que apareça a forma de 

esquizonte no sangue periférico?

· É o Plasmodium falciparum

Que espécie de plasmódio tem 

granulações de Shuffner?
· É o Plasmodium vivax

Que espécie de plasmódio tem 

o citoplasma fi no na forma de 

trofozoíto?  
· É o Plasmodium falciparum

Desenhe as diferentes formas das espécies do parasita da malária e cite suas principais diferenças.

ExercícioRespostas dos alunos às perguntas sobre as diferentes espécies 
de malária no curso de microscopia
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Como vimos, na malária, os ataques de febre e outros sintomas são paroxísticos ou periódicos, pois acontecem nos 
momentos em que as hemácias cheias de parasitas se rompem. Por isso, o melhor momento para colher o sangue 
para diagnosticar a malária é na hora da febre, pois é quando é maior a quantidade de parasitas no sangue. 
Porém, na suspeita de malária, deve-se fazer o exame imediatamente e, se der negativo, repetir na hora da febre. 

O exame é feito em uma gota de sangue sobre a lâmina de vidro como uma gota espessa ou como um 
distendido (“esfregaço”). 

COMO DIAGNÓSTICAR A MALÁRIA USANDO O MICROSCÓPIO?

• Gota espessa
• Distendido (“esfregaço”)

Principais métodos de diagnóstico

Conceitos da gota espessa e distendido (“esfregaço”)

Existem vários métodos para diagnosticar a malária, mas o exame microscópico do sangue do doente sobre 
uma lâmina é o mais tradicional, mais barato e muito efi caz porque permite identifi car com precisão a espécie 
do plasmódio que está causando a malária e saber a quantidade de parasitas que o doente tem, mas para isso, 
o microscopista tem de ser atencioso e bem treinado. 

O sangue coletado pode ser examinado como uma gota espessa ou como um distendido (“esfregaço”). Na 
prática, a gota espessa é mais utilizada porque o volume de sangue é maior, facilitando encontrar o parasita. 

O exame da gota espessa e do distendido são feitos para a detecção dos parasitas da malária em preparações 
sanguíneas coradas com um corante chamado Giemsa e observadas ao microscópio óptico com objetiva de 
óleo de imersão (X 100).

A coleta do sangue e o preparo da lâmina

Como diagnosticar a malária usando o microscópio?
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O outro método de visualizar os parasitas da 
malária é o DISTENDIDO. Aqui o sangue não se 
concentra mas sim se estende em uma pequena 
capa ao longo da lâmina para obter só uma 
camada de hemácias. Depois se fi xa o sangue 
com álcool metílico pelo que não se romperão as 
hemácias como no caso da gota espessa. 

No distendido, pode-se ver as hemácias infectadas e o parasita dentro, este conservando 
perfeitamente sua forma, com o qual podemos identifi car a espécie de malária que se 
trata, uma vez tendo visto previamente os parasitas na gota espessa.

O inconveniente do distendido é que, ao não dispor de uma quantidade grande de sangue, 
será mais difícil encontrar os plasmódios em caso de parasitemias baixas, e por isso 
sempre se elege primeiro a gota espessa para o diagnóstico. O distendido se utilizará para 
completar o estudo, mas nunca será o método de eleição do diagnóstico. 

Distendido (“esfregaço”)

lâmina

plasmódio
camada de 
hemáciasleucócito

plaquetas

Dependendo da quantidade de 
parasitas circulando pelo sangue 
que tenha uma pessoa, será mais 
fácil ou mais difícil detectá-los ao 
microscópio. Por isso, temos que 
utilizar um método de diagnóstico 
que nos concentre a maior 
quantidade de sangue possível para 
ter mais possibilidades de encontrá-
los. Este método de concentração 
chama-se GOTA ESPESSA, que 
permite obter uma mostra de sangue sufi cientemente grande, em uma área pequena, para 
estudar a presença de parasitas. 

O problema da gota espessa é que, ao estar o sangue concentrado, as hemácias fi cam 
colocadas em pilhas, umas em cima das outras, com o qual difi culta a visualização do 
plasmódio, que fi ca dentro destas hemácias. Para poder detectar os parasitas, teremos 
que romper as hemácias e liberá-los, só assim conseguiremos vê-los. Este método 
de romper as hemácias se chama deshemoglobinização, e se realiza com um reativo 
chamado azul de metileno. 

Ao mesmo tempo em que se rompem as hemácias, também se rompe a membrana dos leucócitos, com o qual na 
gota espessa só veremos os núcleos dos mesmos. As hemácias, como não têm núcleo, desaparecerão. 

Quando observamos a gota espessa no microscópio, o fundo deve ser limpo e não ter restos de sujeira. Deve-se ver 
leucócitos, mas só o núcleo dos mesmos, corado fortemente de cor púrpura. Os parasitas da malária devem ter um 
ponto de cromatina vermelho forte e um citoplasma azul ou púrpura (este pode aparecer incompleto ou rompido). Os 
grânulos do pigmento podem ser vistos, às vezes, ao redor dos parasitas da malária. 

A gota espessa se utiliza para confi rmar o diagnóstico de paludismo e para calcular a parasitemia.

Gota espessa

hemácias

plaquetas

leucócito

plasmódio

DESHEMOGLOBINAÇÃO
ruptura das hemácias e da 
membrana dos leucócitos

visualização da gota espessa 
ao microscópio

plaquetas

plasmódios
núcleo do 
leucócito

lâmina

plasmodiums

núcleos de 
leucócitos

plaquetas
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Método de coloração da gota espessaUtilizaremos técnicas de coloração diferentes para a gota espessa e para o distendido (“esfregaço”).

Coloração das lâminas

Qual é o material necessário para a coloração? 

• Luva 
• Proveta graduada 
• Água tamponada numa pisseta 
• Azul de metileno fosfatado numa pisseta 
• Solução alcoólica de Giemsa num frasco contagotas 
• Placa curvada 
• Suporte de madeira para apoiar as lâminas em pé 
• Relógio 

Coloração da gota espessa 

1 · Colocar o azul de metileno sobre a lâmina somente por 
2 segundos. Enxaguar jogando água tamponada nela.

2 · Colocar a lâmina (ou várias lâminas lado a lado) 
deitada sobre a placa curvada, com o lado do sangue 
virado para baixo.

3 · Na proveta graduada, preparar a solução de Giemsa
que é: 1 gota da solução alcoólica de Giemsa para 
cada gota de água tamponada. (Exemplo: Se quero 
preparar 50ml de solução de Giemsa, ponho na 
proveta 50ml de água tamponada e 50 gotas de 
solução alcoólica de Giemsa e misturo.) 

4 · Jogar a solução de Giemsa preparada na placa curva,
deixando escorrer por baixo da(s) lâmina(s). Esperar 
10 minutos.

5 · Enxaguar com água tamponada nela. Deixar secar em
pé, apoiada no suporte de madeira para lâminas. 

Etapas da coloração da gota espessa

Como diagnosticar a malária usando o microscópio?
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Qual é o material necessário para a coloração? 

• Luva 
• Proveta graduada 
• Álcool metílico 
• Água tamponada numa pisseta 
• Solução alcoólica de Giemsa num frasco contagotas 
• Placa curvada 
• Suporte de madeira para apoiar as lâminas em pé 
• Relógio 

Como já vimos em outro capítulo, o distendido 
consta de uma só camada de hemácias que queremos 
conservar sem romper para poder visualizar bem o 
plasmódio no seu interior e assim estudar a fundo 
de que espécie se trata. Por isso, não utilizaremos 
o azul de metileno para deshemoglobinizar, e sim 
precisaremos fi xar estas hemácias com metanol para 
conservar sua estrutura. Uma vez feito isto, se corará 
com o corante de Giemsa também. 

Coloração do distendido (“esfregaço”)

1 · Cobrir a lâmina com álcool metílico e deixar por 
1 minuto para fi xar. Escorrer e deixar secar.

2 · Colocar a lâmina (ou várias lâminas lado a lado) 
deitadas sobre a placa curvada, com o lado do 
sangue virado para baixo.

3 · Na proveta graduada, preparar a solução de Giemsa 
que é: 1 gota da solução alcoólica de Giemsa para 
cada gota de água tamponada.

4 · Jogar a solução de Giemsa preparada na placa curva, 
deixando escorrer por baixo da(s) lâmina(s). Esperar 
20 a 30 minutos.

5 · Enxaguar a lâmina com um jato forte água 
tamponada. Deixar secar em pé, apoiada no suporte 
de madeira para lâminas. 

Etapas da coloração do distendido

Como diagnosticar a malária usando o microscópio?
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Esquema da 
contagem

É importante saber se o doente com malária tem muitos ou poucos parasitas no sangue. Isso nos ajuda 
a avaliar a gravidade do caso e a ver se o paciente está melhorando com o tratamento (o número de 
parasitas vai diminuindo até desaparecer). Há duas maneiras de fazer essa avaliação: 

Contagem dos parasitas

Uma vez examinados os 100 campos, registraremos o resultado da seguinte maneira: 

Explorar todos os campos da lâmina, como mostra o esquema acima.

Nesse tipo de contagem, usamos cruzes (+) 
para indicar se há muitos ou poucos parasitas no 
sangue. É preciso examinar 100 campos e contar 
quantos parasitas têm.

Avaliação em cruzes É um método feito para se ter idéia de quantos 
plasmódios têm no sangue do doente. Contamos 
o número de parasitas por volume de sangue e 
damos o resultado em milímetros cúbicos (mm3), 
que é o mesmo que microlitros (µl). É possível 
avaliar a parasitemia a partir do número de cruzes.

Avaliação quantitativa (parasitemia)

número de parasitas cruzes parasitemia

40 a 60 nos 100 campos +/2 (meia) 200 a 300 parasitas por mm3

1 em cada campo + 301 a 500 parasitas por mm3

2 a 20 em cada campo ++ 501 a 10.000 parasitas por mm3 

21 a 200 em cada campo +++ 10.001 a 100.000 parasitas por mm3 

mais de 200 em cada campo ++++ mais de 100.000 parasitas por mm3 
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2) Qual é a diferença principal entre a gota espessa e o distendido?

3) Que passos temos que seguir para corar uma lâmina de gota espessa?

4) Para que serve o azul de metileno na coloração? E o Giemsa?

5) Quanto tempo é preciso deixar o Giemsa na gota espessa para conseguir uma boa coloração?

Exercícios

1) Destes campos microscópicos, identifi car se se trata de gota espessa ou distendido e assinalar as 

diferentes estruturas que se observam em cada um deles. 
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7) Quando se encontram até 40 parasitas de P.vivax em 100 campos, qual é o diagnóstico correto?6) Qual seria o resultado desta lâmina examinada ao microscópio?
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8) João tem 40 anos, vive na comunidade de Terra 

Nova e acaba de regressar do Rio Jaú (comunidade 

de Tambor) onde tem estado pescando as últimas 

três semanas. 

João se apresenta no centro de saúde de sua 

comunidade porque faz dois dias que se encontra 

mal. Sente-se fatigado, tem tremores, suores e 

febre. Faz-se uma gota espessa e distendido e o 

resultado é: Plasmodium falciparum +.

Qual é o local provável de infecção? 

9) Preencha a fi cha do SIVEP baseando-se no caso do exercício 8.
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Existem outros tipos de parasitas no sangue que são importantes de ter em conta, pois alguns supõem 
um perigo para a saúde.

Esses hemoparasitas são: 
- O Trypanosoma cruzi, que causa a doença de Chagas 
- As microfi lárias, como a Mansonella ozzardi, que causam fi lariose

OUTROS PARASITAS QUE PODEMOS ENCONTRAR NO SANGUE 
HUMANO AO EXAMINÁ-LO COM UM MICROSCÓPIO ÓPTICO

Mansonella ozzardi

Trypanossoma cruzi

Coura J.R. LDP-IOC-Fiocruz

Outros parasitas que podemos encontrar no sangue humano ao examiná-lo com um microscópio óptico
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• Recepção/Registro
Onde se recebem as amostras com sua folha de pedido, dados do paciente e o tipo de análise 
que se pede. Na mesa de recepção estará o livro de registro do laboratório onde se escreverá a 
informação contida na folha de pedido antes de realizar a análise. A recepção está ao lado da 
porta de entrada e o mais longe possível da zona onde se processam as amostras.

• Coleta das amostras
Uma mesa e uma cadeira onde se sentará o paciente de quem será tomada a amostra. 

• Processamento de amostras
Superfície que disponha de espaço sufi ciente para trabalhar o processamento das amostras 
(fi xação, coloração...). Tem que ser lavável para uma boa desinfecção ao fi nalizar o trabalho.

• Tanque
Para realizar a coloração das amostras e a lavagem do material. Pode ser uma bacia se não se 
dispõe de água corrente. 

• Microscópio
De preferência tem que estar em uma mesa ou superfície fi xa e longe de reativos corrosivos. É 
importante situá-lo diante de uma janela para que se possa trabalhar com luz solar se necessário.

• Área de armazém
Armário fechado com chave para guardar material, reativos e tudo o que deve-se guardar seguro.

Idealmente todos os laboratórios deveriam subdividir-se nas seguintes áreas

Dentro da comunidade, é ideal que o microscopista escolha um lugar onde possa guardar seu microscópio e 
seu material em segurança. Deverá ser um local fresco, que não seja muito úmido, que seja claro mas que 
não fi que muito quente e onde outras pessoas não fi quem entrando. Esse lugar será seu laboratório, onde 
ele realizará seu precioso trabalho. O Posto de Saúde onde trabalha o agente de saúde é um bom local, pois 
favorece que os dois trabalhem juntos em harmonia em favor dos doentes. 

ORGANIZAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE Organização do laboratório

Organização do Posto de Saúde
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Há uma série de condições que são indispensáveis para o 
bom funcionamento de um laboratório:

• Ventilação adequada e luz elétrica ou solar
O laboratório deveria dispor de janelas grandes para que entre 
bem a luz solar em caso que não se disponha de eletricidade para 
o microscópio e para assegurar uma boa ventilação, bem como 
para conseguir um ambiente claro de trabalho.

• Água
Idealmente o laboratório deveria ter água corrente, e se não, 
dispor de um depósito que deve manter-se sempre fechado.

• Biblioteca básica
É importante que o laboratório tenha uma pequena biblioteca 
de referência para consultas.

• Drenagem de reativos
Como a água dos tanques pode estar contaminada, é melhor 
despejar dentro de um recipiente séptico que deverá,  
posteriormente, ser dejeitado de forma correta.

• Gestão dos desfeitos
É muito importante que se dê um destino adequado ao lixo, 
tanto orgânico como inorgânicos. 

O que é indispensável no laboratório

Organização do Posto de Saúde
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• As amostras de sangue examinadas no laboratório 
são materiais potencialmente infecciosos. Depois de 
examiná-las devem ser destruídas de maneira que 
se evite todo risco de contaminação.

• O material de refugo (lancetas, algodão contaminado, 
lâminas usadas) deve ser depositado em recipientes 
especiais: fechados, duros e descartáveis, com 
abertura superior. Estas caixas descartáveis podem 
ser queimadas ou enterradas. 

• Ao tratar-se nossa área de uma zona especial de 
proteção natural, todo o material contaminado que 
acumulemos será recolhido pela Secretária de Saúde 
que se encarregará de sua devida destruição. 

• O material reutilizável (pipetas, provetas...) devem 
ser bem limpadas. 

Segurança no laboratório: destino do lixo

A limpeza do laboratório tem que ser uma atividade 
cotidiana. Temos que nos acostumar a recolher todo 
o material uma vez utilizado e a usar água de javel 
de maneira sistemática.

• Depois de toda manipulação contaminante, 
limpar as superfícies com água de javel e enxugar 
com água.

 
• Antes de começar um novo turno, limpar todas as 

superfícies de trabalho.

• Ao fi nalizar a jornada de trabalho, limpar o chão, 
a mesa e as superfícies sujas com água de javel. 
Também há que cobrir o microscópio até sua 
próxima utilização.

A LIMPEZA DO LABORATÓRIO É UMA GARANTIA 
DE SEGURANÇA PARA O TÉCNICO QUE TRABA-
LHA NELE.

Limpeza das instalações

Organização do Posto de Saúde
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SEGURANÇA PESSOAL NO LABORATÓRIO

Segurança pessoal no laboratório
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• No laboratório não se deve comer, beber nem fumar.
• Trata-se de uma área de trabalho, com o qual as visitas deveriam estar restringidas.
• Deve-se usar sempre roupa de proteção (bata). 
• Usar sempre luvas e manejar as amostras com muito cuidado.
• Lavar as mãos com um anti-séptico adequado depois de trabalhar.
• Ser muito cuidadosos à hora de recolher e processar amostras de sangue porque podem conter 

agentes infecciosos (HIV, Hepatite B... ). 
• Os acidentes mais comuns no laboratório são: agulhadas, cortes, queimaduras, infecções e 

lesões por elementos tóxicos. São causados sobretudo por pouca experiência, distrações, ruído, não 
utilização de recipientes adequados, negligência, trabalho excessivo, fadiga, má visibilidade, calor, 
umidade, pressa, desordem....

DEVE-SE UTILIZAR SEMPRE O BOM SENSO À HORA DE TRABALHAR NO LABORATÓRIO. 
SEGUIR SEMPRE AS NORMAS DE PRECAUÇÃO UNIVERSAL.

Segurança pessoal 

Segurança pessoal no laboratório
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Vista do porto da cidade de Barcelos, 2008.

Curso de microscopia de malária. Cidade de Barcelos, 2008.

Curso de microscopia de malária. Cidade de Barcelos, 2008.

Curso de microscopia de malária. Cidade de Barcelos, 2008.
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Participantes do curso de microscopia de malária, 2008.

Curso de microscopia de malária. Cidade de Barcelos, 2008.

Vista aérea das proximidades de Barcelos, 2008.

Desenhos e fotos
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