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1. OBJETIVOS

GERAL:
• Proporcionar ao aluno conhecimentos básicos sobre as parasitoses e microbiologia e a sua relação com os saberes e prá�cas de
enfermagem.

ESPECÍFICOS:
• Aprimorar o conhecimento sobre a relação parasito-hospedeiro e suas consequências para a saúde;
• Contribuir para a compreensão da importância do ciclo biológico dos parasitas na adoção de medidas preven�vas contra as
parasitoses mais frequentes;
• Despertar para o estudo das caracterís�cas morfológicas dos parasitas como requisito para a compreensão das parasitoses.
• Facilitar o entendimento das atribuições do técnico de enfermagem em medidas de prevenção, promoção e assistência à saúde de
pessoas diagnos�cadas com parasitoses;
• Despertar para as caracterís�cas das bactérias, fungos e vírus, bem como, a assistência do técnico de enfermagem direcionada a
prevenção de doenças

2. EMENTA

Introdução ao estudo da parasitologia e da microbiologia. Morfologia, ciclo evolu�vo, patogenia, sintomatologia, profilaxia das
principais doenças ocasionadas por: protozoários, helmintos, artrópodes, bactérias, fungos e vírus.

3. PROGRAMA

• Introdução ao estudo da Parasitologia:
- Classificação dos seres vivos;
- Tipos de associações entre os seres vivos;
• Parasi�smo:
- Conceito, origem e adaptações;
- Relação parasito-hospedeiro (Ação dos parasitos sobre o hospedeiro e Mecanismos de defesa do hospedeiro);
- Grupos de interesse dos parasitos;
• Protozoários:
- Protozoários cavitários;
- Entamoebahistoly�ca, Entamoebadispar, Giardialamblia, Balan�dium coli e Trichomonasvaginalis;
• Protozoários teciduais e sanguíneos
- Trypanasomacruzi;
- Leishmania;
• Helmintos:
- Trematoda Schistosoma mansoni;
- CestodaTaenia;
- Ascaris lumbricoide;
• Artrópodes
-Pediculuscapi� e corporis;
-Pthirus púbis;
- Cochliomyiahominivorax;
• Introdução ao estudo da Microbiologia:
- Caracterís�cas das células bacterianas (estrutura, crescimento, mecanismo de resistência, ciclo);
- Caracterís�cas dos fungos (crescimento e reprodução, fungos patogênicos, ciclo);
- Propriedades gerais dos vírus (ciclo virológico, replicação viral, principais viroses humanas).
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