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PLANO DE ENSINO 
  
FACULDADE: FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE JUIZ DE FORA 
CURSO: MEDICINA VETERINÁRIA Período: 3º 
DISCIPLINA: PARASITOLOGIA VETERINÁRIA  Ano: 2016 
CARGA HORÁRIA: 60 horas PRÉ-REQUISITO:         -  
SEMANAL: 4 horas (2 
horas teóricas; 2 horas 
práticas) 

TOTAL: 60 horas (40 
horas teóricas; 20 horas 
práticas) 

 
EMENTA 

Conhecimento dos parasitos relacionados diretamente com os animais domésticos. 
Estudo das doenças causadas por eles e controle. 
 

OBJETIVOS 
GERAIS:  
Compreender como as doenças parasitárias atuam no corpo de seu hospedeiro e como a 
defesa imunológica tenta se proteger à contaminação; 
Conhecer os principais grupos de ecto e endoparasitos responsáveis por causarem danos 
e lesões aos animais domésticos. 
 
ESPECÍFICOS:  
Entender a relação parasito-hospedeiro, adaptações morfológicas e defesa; 
Estudar as principais doenças parasitárias, causadas por artrópodes, helmintos e 
protozoários, compreendendo as vias de transmissão, sintomas, profilaxias.  
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Unidade I:  Introdução ao estudo da parasitologia veterinária e adaptações morfológicas 
ao parasitismo. Aspectos epidemiológicos das doenças parasitárias. 
Unidade II: Estudos dos ectoparasitos de interesse médico-veterinária (carrapatos, 
ácaros/sarna, pulgas, piolhos, miíases, moscas hematófagas). 
Unidade III: Verminoses causadas por nematóides: transmissão, sintomas, ciclo 
biológico, profilaxia (Ascaridíase, Toxocariase, Parascariases, Ancilostomíase, Tricuríase, 
Oxiuríase, Filariose, Estrongiloidíase, Dirofilariose). 
Unidade IV: Verminoses causadas por platelmintos: transmissão, sintomas, ciclo 
biológico, profilaxia (Esquistossomose, Teníase e cisticercose, Hidatidose, Dipilidose) 
Unidade V: Parasitoses causadas por protozoários: transmissão, sintomas, ciclo biológico 
e profilaxia.  
 
 

METODOLOGIA DE ENSINO 
Aulas teóricas e práticas, trabalhos de pesquisa bibliográfica, leitura e discussão de 
revistas científicas, jornais e outros textos, apresentação de seminários com temas 
previamente escolhidos, grupos de estudo dirigido com roteiros preparados pelo 
professor. 
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RECURSOS DIDÁTICOS 

Roteiros para acompanhamento das aulas teóricas e práticas elaborados pelo professor, 
sugestões de leituras e títulos para preparação de seminários, roteiros para estudo 
dirigido em grupo ou individual, previamente preparado pelo professor, quadro-negro, 
datashow, retroprojetor, vídeo e computador para exibição de CD. 
 

ATIVIDADES DISCENTES  
Avaliações escritas; Trabalhos em grupos e pesquisas; Trabalhos individuais; Relatórios 
de atividades simuladas. 
 

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO  
1ª Avaliação – 30 pontos distribuídos em prova teórica. 
2ª Avaliação – 30 pontos distribuídos em prova teórica e trabalho. 
3ª Avaliação – 40 pontos distribuídos em uma avaliação de 20 pontos e 20 pontos da 
Avaliação Desempenho Acadêmico (ADA). 
Exame especial – 100 pontos. 
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