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EMENTA:  Helmintologia básica e aplicada de Platyhelminthes, Nematoda e 

Acanthocephala. Taxonomia e sistemática. Técnicas de coleta, fixação, coloração e 

coproscopia. Microscopia eletrônica de varredura e biologia molecular de helmintos. 

Ciclos de vida. Hospedeiros intermediários, paratênicos e definitivos. Esquistossomose e 

fasciolose. Prevenção e controle de parasitos.  

 

OBJETIVOS: 

1- Coletar e preparar material para microscopia de luz, microscopia eletrônica de 

varredura e técnicas moleculares.  

2- Caracterizar a morfologia, ultraestrutura e perfil genético de diferentes taxa de 

helmintos.  

3- Realizar exames coproparasitológicos humanos e de animais.   

4- Atuar na manutenção de moluscos e peixes hospedeiros intermediários de 

helmintos de interesse médico e veterinário. 

5- Participar na manutenção do ciclo de vida de Schistosoma mansoni em condições 

experimentais.  

6- Discutir os principais métodos de prevenção e controle das parasitoses de 

importância médica e veterinária. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:  

Formação teórica a ser oferecida ao aluno:  

1 - Introdução ao estudo da Helmintologia básica e aplicada. 2- Técnicas de coleta, 

fixação, coloração e montagem de helmintos. 3- Técnicas ultraestruturais e genéticas. 4 - 

Caracterização dos perfis morfológicos, ultraestruturais e genéticos de espécimes dos 

filos Platyhelminthes, Nematoda e Acanthocephala. 5- Uso de chaves taxonômicas. 6 – 

Métodos de filogenia. 7- Técnicas de coproscopia. 8 – Diferentes ciclos de vida de 

helmintos. 9- Manutenção de moluscos e peixes hospedeiros intermediários de helmintos 

de interesse médico e veterinário. 10 – Esquistossomose, fasciolose e heterofiíase. 11- 

Profilaxia e controle de helmintos de interesse médico e veterinário.  

 

Atividades práticas: 1- Preparo de soluções. 2- Técnicas de coleta, fixação, coloração e 

montagem de helmintos para análise por microscopia de luz. 3- Técnicas de extração de 

DNA e PCR. 4- Técnicas de microscopia eletrônica de varredura. Identificação 

taxonômica de espécies de helmintos utilizando chaves de classificação. 5- Técnicas de 

diagnóstico coproparasitológico de humanos e animais. 6- Manutenção de moluscos e 

peixes para estudos experimentais. 7- Manutenção do ciclo de vida de Schistosoma 

mansoni. 8- Testes com moluscicidas. 9- Educação ambiental para promoção da saúde.  



Avaliação: A avaliação da disciplina compreenderá um relatório parcial, a ser entregue 

na metade do curso, um relatório final, a ser entregue no final do curso, além da 

elaboração de um pôster contendo um resumo de todo o conteúdo teórico e prático 

apreendido durante o curso. Esse pôster será apresentado oralmente no workshop do 

Curso de Especialização de nível Técnico em Biologia Parasitária e Biotecnologia 

(CENT), o qual realizar-se-á no final do Curso. Além da avaliação mencionada 

anteriormente, na qual o aluno deverá obter média maior igual a sete, o aluno deverá ter 

no mínimo, frequência de 75%. Tanto a frequência, quanto o desenvolvimento do aluno 

durante o estágio, serão acompanhados mensalmente pela coordenação do CENT, através 

de formulários que serão encaminhados à coordenação pelo Coordenador e/ou orientador 

do aluno. 
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