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Plano de Ensino 

DISCIPLINA:  Imunologia Clínica   

Curso: Biomedicina 

Período letivo: 2018  Série: 3ª   Obrigatória ( X )   Optativa (     ) 

CH Teórica: 60h CH Prática: 20h CH Total: 80 horas 

Obs:     

 

I - Objetivos 

 Capacitar os alunos para o reconhecimento das relações entre os principais patógenos e os 
mecanismos de respostas imunológicas e realizar reações imunológicas laboratoriais para auxiliar 
no diagnóstico das principais patologias apresentadas, bem como distúrbios do sistema 
imunológico. Interpretar e realizar a correlação entre os resultados obtidos nas reações 
sorológicas com as patologias gerais.  

II - Ementa 

História da Hemoterapia. Fundamentos Bioquímicos da Imunohematologia. 
Fenotipagem eritrocitária. Bases moleculares de grupos sanguíneos. Fundamentos 
imunológicos e físico-químicos da Imunohematologia. Pesquisa e identificação de 
aloanticorpos e autoanticorpos. Testes direto e indireto da antiglobulina humana. 
Anemia Hemolítica autoimune. Testes moleculares utilizados na imunohematologia, 
Testes pré-transfusionais. Avanços tecnológicos na imunohematologia. Introdução à 
sorologia. Técnicas sorológicas para diagnóstico de doenças infecciosas e autoimunes. 
Conhecimento em técnicas de imunoensaio e quimioluminesencia.  

III - Descrição do Programa: Unidades de Ensino 

 Introdução de princípios da imunologia clínica. Bases da reação antígeno- anticorpo 
nos testes sorológicos. Critérios de avaliação dos testes sorológicos. Reações de 
aglutinação: direta, indireta, por inibição, com partículas de látex e cristais de 
colesterol. Conceitos de hemoterapia e imunohematologia. Tipagem sanguínea. 
Testes com antiglobulina humana.  

1º BM 

 Reação de precipitação: Imunodifusão radial, simples e dupla. Técnicas de 
separação eletroforéticas: Imunoeletroforese e imunofixação Técnica de dispersão 
de luz: Turbidimetria. Ensaios luminescentes: Quimioluminescencia e 
Eletroquimioluminescencia. Ensaios com marcadores fluorescentes: 
Imunofluorescência direta e indireta. Ensaio imunoenzimatico: ELISA.  

2º BM 

 Testes imunocromatográficos: testes rápidos. Marcadores sorológicos para 
infecções virais:  infecções de maior relevância. Hipersensibilidade e suas 
classificações. Diagnóstico de alergias. Sistema imunológico e suas desordens: 
Autoimunidade. Doenças autoimunes. Diagnósticos de doenças autoimunes.  

3º BM 

 Princípios de mecanismos de ação da vacinação e soroterapia. Calendário de 
vacinação. Imunoterapicos e imunoderivados  

4º BM 

IV - Tempo de Estudo Discente (TED) 

 Leitura e reflexão com apoio do texto “Sífilis: diagnóstico, tratamento e controle” – 
Anais Brasileiros de Dermatologia   

1º BM 

 Leitura e discussão sobre o artigo “Avidez de anticorpos IgG específicos como 
marcadores de infecção primária recente pelo Toxoplasma gondii” – Revista de 

2º BM 
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medicina tropical de São Paulo.  

 Leitura e discussão com o apoio do texto. “Hipersensibilidade e fármacos: 
manifestações menos frequentes” – Revista Portuguesa de imunoalergologia   

3º BM 

 Leitura reflexiva sobre o tema. “Imunoterapia tópica no tratamento do carcinoma 
basocelular periocular” – Revista brasileira de oftalmologia   

4º BM 

V - Acessibilidade Pedagógica 

 Técnicas de orientação que integra o aluno de como e o que vai se aprender. Para 
esse objetivo será empregada a clareza na apresentação dos objetivos da disciplina 
e a organização dos conhecimentos.  

1º BM 

 Técnicas de contribuição que dão suporte nas atividades curriculares durante o 
processo de ensino. Para esse objetivo serão usadas ilustrações e analogias   

2º BM 

 Técnicas de reflexão que permite ao aluno construir uma visão metódica, total e 
crítica sobre o conteúdo que se há de aprender. Para esse objetivo serão utilizadas 
perguntas e pistas intercaladas.  

3º BM 

 Técnica de organização que permite que o aluno elabore e relacione os assuntos 
aprendidos no curso. Para esse objetivo serão utilizados mapas conceituais e redes 
sistemáticas e uso de estruturas textuais.  

4º BM 

VI - Atividades Práticas de Estudo e Pesquisa 

 Pesquisa para levantamento bibliográfica sobre o tema: “A importância da pesquisa 
de anticorpos nos testes sorológicos” Aula prática em laboratório abordando os 
procedimentos básicos para a reação de aglutinação com cristais de colesterol 
(VDRL).  

1º BM 

Debate sobre casos clínicos. Aulas práticas em laboratório abordando os 
procedimentos básicos para o ensaio imunoenzimatico (ELISA) e técnica 
imunocromatográfica (teste rápido)  

2º BM 

 Apresentação de seminário com o tema geral de Doenças autoimunes, sendo que 
cada grupo de estudo ficará responsável por um subtema, sendo eles: Doença de 
Hashimoto; Doença de Graves; Esclerose múltipla; Artrite reumatoide; Lupus 
eritematoso sistêmico e Diabetes Mellitus auto-imune. Aulas práticas em laboratório 
abordando os procedimentos básicos para a reação de aglutinação por partículas de 
látex (Fator reumatoide e ASLO)  

3º BM 

 Pesquisa para levantamento bibliográfico sobre o tema: “Imunoterapia ativa e 
passiva”  

4º BM 

VII - Procedimentos de Ensino e Aprendizagem 

 Aulas expositivas e prática com recursos auxiliares como: datashow, lousa, 
laboratórios e atividades clínicas   

1º BM 

 Aulas expositivas e práticas com recursos auxiliares como: datashow, lousa, 
laboratórios e atividades clínicas e discussão de casos clínicos.  

2º BM 

 Aulas expositivas e práticas com recursos auxiliares como: datashow, lousa, 
laboratórios e atividades clínicas e apresentação de seminários   

3º BM 
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 Aulas expositivas e práticas com recursos auxiliares como: datashow, lousa, 
laboratórios e atividades clínicas.  

4º BM 

VIII - Atividades Avaliativas 

 Prova escrita com questões discursivas e de múltipla escolha. Relatórios referentes 
às atividades exercidas em aulas práticas. Exercícios de para fixação do conteúdo 
exposto por aula.  

1º BM 

 Prova escrita com questões discursivas e de múltipla escolha. Relatórios referentes 
às atividades exercidas em aulas práticas. Exercícios de para fixação do conteúdo 
exposto por aula. Discussão de casos clínicos.  

2º BM 

  Prova escrita com questões discursivas e de múltipla escolha. Relatórios referentes 
às atividades exercidas em aulas práticas. Exercícios de para fixação do conteúdo 
exposto por aula. Apresentação de Seminários.  

3º BM 

 Prova escrita com questões discursivas e de múltipla escolha. Relatórios referentes 
às atividades exercidas em aulas práticas. Exercícios de para fixação do conteúdo 
exposto por aula.  

4º BM 

IX - Monitoria 

 Não se aplica    

X - Grupo de Iniciação Científica 

     

XI - Projetos 

Projeto Interdisciplinar Integrador do Curso. 
Projeto Sustentabilidade Socioambiental de Gestão da IES, no Ensino, Pesquisa e extensão 
Projeto de Extensão Fadap/FAP. 

XII - Temas Obrigatórios 

Educação Ambiental 
Educação em Direitos Humanos  
Relações Étnico-Raciais dos Afrodescendentes e Indigenistas 

XIII - Bibliografia Básica 

 MURPHY, K. Imunobiologia de Janeway. 8. ed. Porto Alegre: Artmed, 2014. 

ABBAS, A. K.; LICHTMAN, A.; H. PILLAI, S. Imunologia Básica 4ed Rio de Janeiro: Elsevier, 
2013. 

MALE, D.; BROSTOFF, J. B. D.; ROITT, I. Imunologia – 8ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.   

XIV - Bibliografia Complementar 

 FORTE, W.N. Imunologia: Básica e aplicada. Porto Alegre: Artmed, 2004.. 

MURPHY, K. Imunobiologia de Janeway. 8. ed. Porto Alegre: Artmed, 2014.  

ALTERTHUM, F., TRABULSI, L. Microbiologia. 5.ed. São Paulo: Atheneu, 2008. 760p.   

TORTORA, GERARD J. Microbiologia. 6.ed. Porto Alegre: Artmed, 2002.   

XV - Professor 
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Profa. Esp.  Ana Beatriz Ratto Gorzoni  

Docente da disciplina 

 


