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PLANO DE ENSINO 
 

FACULDADE: Ciências da Saúde de Juiz de Fora 

CURSO: Farmácia  PERÍODO: 5O 

DISCIPLINA: Parasitologia Básica e Clínica ANO:  

CARGA HORÁRIA: 80h PRÉ-REQUISITO:       - 

 

EMENTA 

Identificação, morfologia e importância biológica e humana helmintos e protozoários. Ciclo 
evolutivo dos parasitos de importância médica. Diagnóstico parasitológico das protozooses e das 
helmintoses humanas. Aplicação de métodos no diagnóstico laboratorial de parasitas intestinais e 
sanguíneos. Exame parasitológico. Xenodiagnóstico. Técnicas de isolamento para diagnóstico 
parasitológico a partir de lesões. 

  OBJETIVOS 

Adquirir habilidades e competências para entender a epidemiologia, biologia e ecologia 
parasitárias. Conhecer os aspectos morfológicos básicos para identificação dos principais 
helmintos, protozoários e artrópodes parasitas e vetores. Integrar o estudo da parasitologia geral 
com as áreas afins. Coletar amostras biológicas, realizar, discutir e interpretar os exames 
parasitológicos correlacionando-os com outros testes laboratoriais de diferentes setores do 
laboratório e com os aspectos clínicos apresentados pelo paciente. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

CONTEÚDO TEÓRICO: 
1. Morfologia, identificação e taxonomia dos protozoários e helmintos de interesse humano. 
2. Epidemiologia e ciclo biológico dos protozoários e helmintos de interesse humano. 
3. Introdução ao estudo parasitológico (coleta, transporte e armazenamento dos principais 

materiais biológicos, meios de cultura usados em rotina parasitológica). 
4. Controle de qualidade em parasitologia. 
5. Diagnóstico clínico e laboratorial dos principais parasitas intestinais (protozoários e 

helmintos). 
6. Diagnóstico clínico e laboratorial de protozoários oportunistas em imunodeprimidos. 
7. Diagnóstico clínico e laboratorial dos principais parasitas sanguíneos (protozoários e 

helmintos). 
8. Parâmetros coprológicos de interesse em parasitoses intestinais. 
 
CONTEÚDO PRÁTICO: 
1. Regras de biossegurança em laboratório clínico de parasitologia. 
2. Técnicas de exames parasitológicos de fezes. 
3. Técnicas para pesquisa de protozoários oportunistas em fezes. 
4. Técnicas de exames para diagnóstico de parasitas sanguíneos. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 Aulas teóricas e práticas. Atividades extra – classe na forma de trabalhos de pesquisa 
bibliográfica, leitura e discussão de revistas científicas, jornais e outros textos. Apresentação de 
seminários com temas previamente escolhidos e grupos de estudo dirigido com roteiros 
preparados pelo professor. 
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SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

1ª Avaliação – 30 pontos. 
2ª Avaliação – 30 pontos. 
3ª Avaliação – 40 pontos. 
Exame Especial  - 100 pts 
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1) CIMERMAN, Benjamin; CIMERMAN, Sergio. Cimerman: Parasitologia humana e seus 
fundamentos gerais. 2.ed. São Paulo: Atheneu, 1999. 
 
2) LIMA, A. Oliveira et.al. Métodos de laboratório aplicados à clínica: técnica e interpretação.8.ed. 
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p. 
 
3) SOARES, J. L. M. F. et al. Métodos diagnósticos: consulta rápida. Porto Alegre: Artmed, 2002. 

 


