
 

 

PLANO DE ENSINO 
 
FACULDADE : Ciências da Saúde de Juiz De Fora 
CURSO: Biomedicina  PERÍODO: 6O 
DISCIPLINA: Citologia Clínica ANO: 2015/2 
CARGA HORÁRIA : 40 H  

PRÉ-REQUISITO:       - SEMANAL :01 T, 01 P TOTAL: 02 aulas 
 

EMENTA 
Patologia e aspectos histológicos do trato genital feminino. Citologia hormonal. Alterações reativas 
do trato genital feminino. Critérios de malignidade. Atipias de células escamosas de significado 
indeterminado. Lesão intraepitelial escamosa de baixo grau (LSIL) e de alto grau (HSIL). Atipias 
glandulares (AG). Carcinomas escamosos e adenocarcinomas. Citopatologia em outros tecidos e 
líquidos. Controle de qualidade em citopatologia. Técnicas citológicas. Reconhecimento das 
alterações reativas do trato genital feminino e agentes específicos. Atipias escamosas (ASC). 
Elaboração de laudos citopatológicos.  
 
 
 
  OBJETIVOS 
Adquirir habilidades e competências para: 
1- Caracterizar os diferentes tipos celulares. 
2- Entender as principais funções celulares. 

3- Conhecer as técnicas de colheita, fixação e coloração citológicas 

4- Conhecer as características peculiares de cada tipo celular, fazendo a diferenciação de células 
benignas e malignas baseados em seus critérios primários e secundários de malignidade. 

5- Entender como é feito o controle de qualidade e a organização do laboratório de citologia. 
 

 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Unidade I:  
        Parte Teórica 
Análise Citológica do sedimento urinário 
Elementos anormais na urina e sua correlação com a análise do sedimento urinário 
Sedimentoscopia da urina,  
Células originárias do trato urinário e outros elementos não originários do trato urinário presentes 
no Sedimento 

       Parte Prática 
Técnicas de coleta da urina 
Elementos Anormais e sedimento 
Microscopia da urina. 
Unidade II: 
        Parte Teórica 
Anatomia do trato genital feminino,  
Noções de histologia e colposcopia.  
Estudo dos epitélios escamoso e cilíndrico.  
Avaliação hormonal dos esfregaços vaginais.  
Alterações inflamatórias celulares 
Diagnósticos das principais patologias virais, bacterianas, parasitológicas e fúngicas.  
Critérios malignos e pré-malignos para diagnóstico das neoplasias.  



 

 

Nomenclatura universal citológica do exame colpocitológico – Sistema Bethesda e correlação 
com outras classificações. 
       Parte Prática 
Coleta, fixação e coloração dos esfregaços citológicos 
As diferentes técnicas de colheita citológica de acordo com sua finalidade.  
Fixação do esfregaço e técnicas de coloração citológica.  
Estudo Morfotintorial das células de Epitélio escamoso e glandular do Trato Genital Feminino. 
Microscopia de esfregaços normais do Trato Genital Feminino e avaliação hormonal. 
Microscopia de esfregaços inflamatórios do Trato Genital Feminino (bactérias, fungos, parasitas e 
efeitos citopáticos de natureza viral) 
Microscopia de esfregaços pré-malignos e malignos do Trato Genital Feminino  
Unidade III: 
        Parte Teórica 
Análise citológica do líquor e dos líquidos cavitários 
Fisiologia do líquor e líquidos cavitários 
Patologias associadas ao estudo do líquor 
Patologias associadas ao estudo dos líquidos cavitários. Classificação entre transudatos e 
exsudatos 
       Parte Prática 
Citometria dos líquidos 
Citologia dos líquidos: métodos de preparo e conservação dos esfregaços celulares,  
métodos de coloração e caracterização citológica dos esfregaços inflamatórios e malignos. 
Unidade IV: 
        Parte Teórica 
O Aparelho reprodutor masculino 
Análise e interpretação do espermograma 
       Parte Prática 
Técnica de coleta do sêmen 
Execução do espermograma: Colheita da amostra, análise física, química e citológica do líquido 
seminal. 
 

 
METODOLOGIA DE ENSINO 

 Aulas teóricas e práticas, trabalhos de Pesquisa Bibliográfica, leitura e discussão derevistas 
científicas, jornais e outros textos, apresentação de Seminários com temas previamente 
escolhidos, grupos de estudo dirigido com roteiros preparados pelo professor. 
 

 
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 
aulas práticas ou atividades simuladas. 
 

 
 
 



 

 

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO  

1ª Avaliação – 30 pts distribuídos em 1 prova de 20 pts, seminário 10 pts. 
2ª Avaliação – 30 pts distribuídos em 1 prova de 20 pts, seminário 10 pts. 
3ª Avaliação – 40 pts distribuídos em 1 prova de 20 pts, e  ADA (avaliação institucional) de 20 
pts. 
Avaliação Suplementar – 40 pts. 
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