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1. Horas de contacto: 
 Teóricas - 28  Práticas - 28  Total –  56 
 
2. Objetivos  
Adquirir o conceito de helminte e da sua importância em Parasitologia.  
Conhecer a morfobiologia, ecoepidemiologia e fisiopatologia dos Trematoda, Cestoda, Nematoda 
e Acantocephala com maior relevância em Medicina Veterinária e Saúde Pública. 
Desenvolver competências na identificação de Helmintes, nas técnicas laboratoriais de 
diagnóstico helmintológico e sua interpretação. 
Preparar o estudante para outras Subáreas da Sanidade Animal, Clínica, Segurança Alimentar e 
Saúde Pública. 
 
3. Programa 
Teórico:  
Introdução à Helmintologia. Estudo na especialidade de parasitas pertencentes a famílias dos Filo 
Plathelminthes - Classes Trematoda e Cestoda -, Filo Nemathelminthes - Classe Nematoda - e 
Filo Acantocephala. Aprendizagem da sua morfologia, hospedeiros, biologia, patogenia, 
epidemiologia e fisiopatologia. Referência às espécies com maior importância e prevalência em 
Portugal e Europa. 
Prático:  
Métodos de colheita, conservação e identificação de formas parasitárias de helmintes a partir de 
amostras de fezes, sangue, urina e ambiente. Métodos de Coprologia e coproculturas. 
Observação e identificação de adultos e formas larvares de helmintes das classes Trematoda, 
Cestoda, Nematoda e filo Acantocephala. 
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5. Avaliação  
O exame final consta de duas provas, uma prática e outra teórica. A prova prática inclui pontos de 
exame que constam da identificação de 4 preparações, 3 relacionadas com formas adultas e 
larvares de helmintes e uma com um teste coprológico. A teórica é escrita, com carácter objectivo, 
sob a forma de questões de escolha múltipla, verdadeiras e falsas. As duas provas têm cada uma 
a duração máxima de 2 (duas) horas. A nota final da disciplina resulta da média das notas obtidas 
na prova prática e teórica. A nota mínima de aprovação é de 10 (dez) valores, quer para a prova 
teórica, quer para a prática. 
 
 


