
DISCIPLINA- MALACOLOGIA MÉDICA: PESQUISA BÁSICA À BIOLOGIA 
MOLECULAR 

Coordenadoras: Dra. Monica Ammon Fernandez e Esp. Aline Carvalho de 
Mattos 

Ementa: Filo Mollusca: morfologia, ecologia e taxonomia. Espécies de 
importância médica e veterinária. Helmintoses transmitidas por moluscos 
continentais no Brasil. Pesquisa de larvas de helmintos em moluscos. Técnicas 
moleculares aplicadas à taxonomia de moluscos e helmintos (da extração do 
DNA à edição e análise das sequências). Espécies invasoras e suas 
consequências ao meio ambiente e à saúde da população, bem como espécies 
pragas. 
 

Objetivos:  
1- Formar recursos humanos em Malacologia Médica e 
Veterinária, contribuindo para a formação de especialistas na área de 
saúde e meio ambiente. 
2- Conhecer as técnicas utilizadas no estudo dos moluscos de 
importância médica e veterinária: análises morfológicas e taxonômicas.  
3- Reconhecer os principais helmintos associados aos moluscos 
continentais relacionados à saúde pública e veterinária 
4-  Capacitar o aluno em técnicas moleculares aplicadas à identificação 
de moluscos e helmintos de importância médica.  

 
 
Conteúdo Programático:  

Formação teórica a ser oferecida ao aluno 
 

1- Filo Mollusca; Classe Gastropoda e principais moluscos continentais 
associados à transmissão de parasitoses de importância médica e 
veterinária. 
2- Caracterização morfológica dos planorbídeos e identificação dos 
principais caracteres diagnósticos das espécies transmissoras da 
esquistossomose. 
3- Identificação da espécie exótica Achatina fulica, associada à 
transmissão da meningite eosinofílica, diferenciando-a das demais 
espécies de moluscos terrestres ocorrentes no Brasil. Reconhecimento 
de espécies invasoras e pragas no Brasil. 
4- Pesquisa e identificação de larvas de helmintos encontradas em 
moluscos continentais. 
5- Técnicas moleculares aplicadas à malacologia médica. 

 
Atividades práticas a serem desenvolvidas pelo aluno durante o estágio: 
 

1- Manutenção de moluscos em condições de laboratório até a pesquisa 
da helmintofauna. 
2- Análise das características da concha dos moluscos, anestesia e 
fixação de exemplares para o estudo morfológico. 



3- Dissecção anatômica e reconhecimento dos caracteres diagnósticos 
das espécies de importância médica. 
4- Pesquisa de larvas de trematódeos e nematódeos em moluscos 
continentais. 
5- Técnicas de extração de DNA de moluscos e amplificação pela 
reação em cadeia da enzima polimerase (PCR). 
6- Eletroforese em gel de agarose. 
7- Técnicas de purificação de produtos de PCR para sequenciamento. 
8- Princípios de bioinformática: edição e análise das sequencias para a 
identificação específica de moluscos e helmintos de importância médica. 

 
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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