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EMENTA
Principais técnicas para diagnóstico parasitológico de fezes e sangue. Estudo morfológico de ovos, cistos, oocistos e
trofozoítos dos principais parasitos de humanos.
OBJETIVOS
Apresentar as técnicas parasitológicas mais rotineiras, tais como sedimentação espontânea, centrífugo-flutuação,
esporulação de oocistos, coprocultura e esfregaço sanguíneo. Discutir a morfologia dos parasitos mais prevalentes
em humanos, visando o diagnóstico parasitológico.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Diagnóstico laboratorial de parasitos intestinais pela técnica da sedimentação espontânea; técnica de centrífugoflutuação em solução de sacarose para o diagnóstico de parasitos no solo e nas fezes; técnica do esfregaço sanguíneo
para diagnóstico de hemoparasitos; Estudo morfológico de ovos, cistos e oocistos corados por lugol.

METODOLOGIA DE ENSINO
• As aulas serão ministradas de forma remota, por meio de atividades assíncronas.
• Atividades assíncronas incluirão textos, estudos dirigidos e vídeos produzidos pelo docente e/ou
disponíveis na internet.
• A frequência será avaliada pela entrega dos trabalhos solicitados.
• A comunicação professor-aluno será realizada via portal didático.
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
O conteúdo será avaliado por meio de três trabalhos sendo o valor destes: quatro, três e três pontos. Alunos que
entregaram todos os trabalhos, porém o somatório dos pontos dos três trabalhos foi superior a cinco e inferior a seis,
terão direito a uma avaliação substitutiva. Nesse caso, os alunos deverão entregar um quarto trabalho que substituirá
a menor nota obtida dentre as avaliações anteriores.
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