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Plano de Ensino 

DISCIPLINA: EFB – Parasitologia e Análises Ambientais    

Curso: Biomedicina 

Período letivo: 2018  Série: 2ª   Obrigatória ( X )   Optativa (      ) 

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

Obs:     

 

I - Objetivos 

 Discutir a relação parasito-hospedeiro e suas consequências para a saúde pública e 
meio ambiente. Oferecer, conhecimentos teóricos sobre os mecanismos de transmissão 
e profilaxia das principais parasitoses humanas, capacitando os alunos para a 
identificação dos principais parasitos e vetores de importância médica por métodos e 
técnicas de diagnóstico visando o desenvolvimento das habilidades específicas para a 
atuação do profissional biomédico na área de análises clínicas.  

II - Ementa 

Importância das doenças parasitárias no contexto sócio econômico. Interações entre 
parasitas, hospedeiros e meio ambiente. Características gerais da morfologia, ciclo 
biológico, profilaxia, epidemiologia e controle de helmintos, protozoários e artrópodes de 
interesse na parasitologia médica. Aspectos básicos de diagnóstico e controle dos 
agentes etiológicos. Conhecimento teórico e prático em técnicas utilizadas em 
diagnósticos parasitológicos rotineiros. Identificação microscópica e macroscópica de 
diferentes parasitas. Interpretação de resultados. Aspectos sobre ecossistemas, fluxos 
de energia, ciclos biogeoquímicos, produção e fatores limitantes, redes de energia e 
transformação, auto-organização e sucessão ecológica. Métodos de análises 
físicoquímicas e microbiológicas de interesse para o saneamento do meio ambiente e 
saúde humana. Análises de água e esgoto.   

III - Descrição do Programa: Unidades de Ensino 

1. Introdução a parasitologia. 
2. Introdução e conceitos básicos de epidemiologia. 
3. Regras de nomenclatura e classificação. 
4. Protozoários - morfologia, habitat, epidemiologia, transmissão, ciclo 

evolutivo, patogenia, sintomatologia e diagnóstico laboratorial 
4.1. Trichomonas 

4.2. Giárdia 

4.3. Entamoeba histolytica/Entamoeba díspar e Amebíase 

4.3.1. Amebas de vida livre 

4.4. Toxoplasma gondii 

   

1º BM 

4.5. Gênero Leishmania 
4.5.1. Leishmaniose tegumentar 
4.5.2. Leishmaniose visceral 

4.6. Tripanossomatídeos 
4.6.1. Doença de chagas 

4.7. Plasmodium 

2º BM 
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4.7.1. Malária 

4.8. Sarcocystes, Cystoisospora, Cryptosporidium e Cyclospora 

 
5. Helmintos - morfologia, habitat, epidemiologia, transmissão, ciclo 

evolutivo, patogenia, sintomatologia e diagnóstico laboratorial 
5.1. Schistosoma mansoni 

5.1.1. Esquistossomose 
5.2. Fasciola hepática 
5.3. Teniose e Cisticercose 
5.4. Echinococcus granulosus 

5.4.1. Hidatidose 
5.5. Hymenolepis nana 
5.6. Ascaris lumbricoides 

 

3º BM 

5.7. Ancylostomidae 
5.8. Larva migrans 
5.9. Strongyloides stercoralis 
5.10. Enterobius vermicularis 
5.11. Wuchereria bancrofti 

6. Ecossistemas e Saneamento ambiental 
  

4º BM 

IV - TEMPO DE ESTUDO DISCENTE (TED) 

Leitura de textos complementares relacionadas a evolução e parasitismo  1º BM 

 Levantamento de dados estatísticos sobre incidência das principais doenças causadas 
por protozoários no Brasil e região de Tupã-SP.   

2º BM 

 Levantamento de dados estatísticos sobre incidência das principais doenças causadas 
por helmintos no Brasil e região de Tupã-SP.   

3º BM 

 Elaboração de uma cartilha informativa com medidas profiláticas das principais doenças 
parasitárias da região de Tupã-SP, para conscientização da população. 

4º BM 

V - Acessibilidade Pedagógica 

 Estratégias pré-instrucionais que consiste em preparar e alertar o estudante em 
relação ao que e como vai aprender. Para isso as estratégias utilizadas serão: a 
clareza na apresentação dos objetivos e organização prévia do material estudado.   

1º BM 

 Estratégias coinstrucionais que consiste em apoiar os conteúdos curriculares 
durante o processo de ensino ou da leitura do texto de ensino. As estratégias 
utilizadas serão: ilustrações e analogias.  

2º BM 

Estratégias pós-instrucionais que consiste em apresentar depois do conteúdo que se 
há de aprender e permitir ao aluno formar uma visão sintética, integradora e inclusive 
crítica do material. As estratégias utilizadas serão: perguntas intercaladas e pistas 
topográficas e discursivas.  

3º BM 

 Elaboração e montagem de contextos relacionados ao assunto das matérias 
estudadas na faculdade. As estratégias utilizadas serão: mapas conceituais e redes 
semânticas e uso de estruturas textuais.  

4º BM 

VI - Atividades Práticas de Estudo e Pesquisa 
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 Leitura complementar sobre a história da parasitologia no Brasil. Formação de grupos 
de estudos de leitura científica para aprimoramento intelectual na área parasitológica.   

1º BM 

 Desenvolvimento de atividades práticas no laboratório e participação em 
eventos, para informar a população sobre riscos das doenças parasitárias 
causadas por protozoários.   

2º BM 

Desenvolvimento de atividades práticas no laboratório e participação em 
eventos, para informar a população sobre riscos das doenças parasitárias 
causadas por protozoários e helmintos.   

3º BM 

Organização de campanha de prevenção de  doenças parasitarias na instituição e 
comunidade, por meios digitais e workshops.    

4º BM 

VII - Procedimentos de Ensino e Aprendizagem 

 Estratégias pré-instrucionais, coinstrucionais e pós-instrucionais. Para isso as 
estratégias utilizadas serão: a) clareza na apresentação dos objetivos, b) 
organização prévia do material e c) mapas conceituais e redes semânticas.   

1º BM 

 Estratégias pré-instrucionais, coinstrucionais e pós-instrucionais. Para isso as 
estratégias utilizadas serão: a) ilustrações, b) analogias e c) utilização de estruturas 
textuais.  

2º BM 

 Estratégias pré-instrucionais, coinstrucionais e pós-instrucionais. Para isso as 
estratégias utilizadas serão: a) perguntas intercaladas, b) pistas topográficas e 
discursivas e c) mapas conceituais.  

3º BM 

Estratégias pré-instrucionais, coinstrucionais e pós-instrucionais. Para isso as 
estratégias utilizadas serão: a) pistas topográficas e discursivas, b) mapas 
conceituais e redes semânticas e c) uso de estruturas textuais.  

4º BM 

VIII - Atividades Avaliativas 

 A partir da aula expositiva/dialogada: realiza-se a construção de conceitos partindo 
de exemplos oferecidos e de situações que os acadêmicos experimentam ou 
conhecem.  

1º BM 

Além das aulas teóricas, desenvolvimento de atividades práticas em laboratório/sala 
de aula, com utilização e manuseio de equipamentos, com o objetivo de introduzir o 
acadêmico ao ambiente próximo da realidade da profissão do biomédico.  

2º BM 

 Realização de atividades práticas em laboratório/sala de aula, com utilização e 
manuseio de equipamentos, com o objetivo de proporcionar domínio de manuseio de 
instrumentos e interpretação de protocolos relacionados a biologia molecular.  

3º BM 

 Apresentação de “casos clínicos”, onde o acadêmico desenvolverá a capacidade de 
observação e de diagnóstico e apresentará solução para o problema apresentado.  

4º BM 

IX - Monitoria 

     

X - Grupo de Iniciação Científica 

     

XI - Projetos 

Projeto Interdisciplinar Integrador do Curso. 
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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 

HENRY, J. B. Diagnósticos clínicos e tratamento por métodos laboratoriais. 20ed. Barueri: 
Manole, 2012. 

ROSA, A. H.; FRACETO, L. F.; MOSCHINI-CARLOS, V. Meio ambiente e sustentabilidade. 
Porto Alegre: Bookman, 2012. 

FERREIRA M. U. Parasitologia contemporânea. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 

 

XIV - Bibliografia Complementar 

 HENRY, J. B. Diagnósticos clínicos e tratamento por métodos laboratoriais. 20ed. Barueri: 
Manole, 2012. 

CIMERMAN, B.; CIMERMAN, S. Cimerman: parasitologia humana e seus 

fundamentos gerais.   Atheneu, 2001.  

TORTORA, G. J.; FUNKE, B. R.; CASE, C. L.; CASALI, A. K. Microbiologia. 12ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2016. 

ALBERTS, B.; JOHNSON, A; BRAY, D.; et al. Biologia Molecular da Celular. 5. ed. Artmed, 
2010.  

XV - Professor 

 Prof. Me. Rodrigo Buzinaro Suzuki      

Docente da disciplina 

 


