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PLANO DE ENSINO DE DISCIPLINA 

BASES GERAIS DA IMUNOISTOQUÍMICA EM MEDICINA VETERINÁRIA - 2020 

 

DADOS DA DISCPLINA 

 

Nome: Bases Gerais da Imunoistoquímica em Medicina Veterinária 

Carga horária: 48h  Teórica – 36h  Prática – 12h 

Natureza: Optativa  Nº de vagas: 12 

 

PROFESSORES 

 

1. COORDENADORA 

Prof.ª Dr.ª Veridiana Maria Brianezi Dignani de Moura 

Setor: Patologia Animal 

E-mail: vdmoura@ufg.br  

 

2. COLABORADORES 

Prof.ª Dr.ª Mariana Batista Rodrigues Faleiro 

Setor: Faculdade de Odontologia 

E-mail: marianafavet@ufg.br  

 

EMENTA 

 

O programa da disciplina propõe que durante o curso e através de aulas teóricas, teórico-práticas, 

seminários, palestras e debates, sejam apontados os métodos adequados para a realização da técnica 

de imunoistoquímica em diferentes situações. Alvitra ainda a adequada utilização de equipamentos 

laboratoriais comuns e específicos da técnica, conhecimento dos reagentes comerciais e suas 

respectivas finalidades, boas práticas de colheita e processamento de materiais para este fim, bem 

como análise e interpretação dos resultados. 

 

OBJETIVO 

 

- Oferecer conteúdo específico voltado a uma técnica de diagnóstico contemporânea e de grande 

utilidade em pesquisas com diferentes espécies e tecidos animais, assim como no diagnóstico de 

lesões de rotina das diferentes espécies animais domésticas e silvestres. 

 

- Fornecer ao pós-graduando conhecimentos teóricos e práticos sobre a aplicação da técnica de 

imunoistoquímica em tecidos animais, possibilitando ao discente determinar um protocolo 
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imunoistoquímico direcionado a diferentes projetos de pesquisa envolvendo animais, assim como a 

rotina diagnóstica em Medicina Veterinária. 

 

ESTRATÉGIAS DE ENSINO 

 

Aulas expositivas. 

Atividades práticas relacionadas aos conteúdos temáticos ministrados. 

Apresentação de seminários e estudo de casos pelos discentes. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS 

 

Sala de aula equipada com projetor de multimídia, quadro e afins. 

Laboratório montado com equipamentos e reagentes essenciais ao desenvolvimento da técnica de 

imunoistoquímica. 

Atividades de fixação (aula prática, elaboração de seminários, estudo e interpretação de casos e 

artigos científicos). 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

Metodologia de avaliação: avaliações teóricas previstas no conteúdo programático, compostas por 

questões discursivas e/ou de múltipla escolha; apresentações de seminários referentes a artigos 

científicos e estudos de casos, com temas propostos e datas previstas no conteúdo programático; 

assiduidade nas aulas, com nota proporcional à carga horária da disciplina. 

 

Conceito A: 10,0 - 8,9 Conceito B: 8,8 - 7,5 Conceito C: 7,4 – 6,0 Conceito D: 5,9 – 0,0 

 

HORÁRIO E LINK ONLINE 

 

Segundo semestre, em oferta anual. O cronograma será apresentado quando da oferta da disciplina. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO* 

 

Descrição dos tópicos a abordar (fases pré-analítica, analítica e pós-analítica): 

- Introdução à técnica de Imunoistoquímica 

- Técnicas de detecção de antígenos in situ, incluindo métodos diretos e indiretos. 

- Colheita, processamento e preparo de material direcionado à imunoistoquímica. 

- Preparo e confecção das lâminas para aplicação da técnica de imunoistoquímica. 

- Equipamentos comuns e específicos a um laboratório de imunoistoquímica. 

- Métodos de recuperação antigênica. 

- Bloqueio da peroxidase endógena. 

- Anticorpos primários: tipos, diluições e períodos de incubação. 

- Emprego de amplificadores da reação antígeno-anticorpo de uso comercial. 

- Cromógenos, finalização da reação e montagem das lâminas histológicas. 

- Leitura das lâminas e interpretação dos resultados. 

 

* Será apresentado cronograma com datas e distribuição dos tópicos quando da oferta da disciplina 

no segundo semestre de cada ano. 
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Sites: 
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to-better-ihc-staining/ 

https://www.thermofisher.com/br/en/home/life-science/protein-biology/protein-biology-learning-

center/protein-biology-resource-library/pierce-protein-methods/overview-

immunohistochemistry.html 

https://www.nature.com/subjects/immunohistochemistry 

https://www.abcam.com/kits/introduction-to-immunohistochemistry-ihc 

https://www.abcam.com/content/immunohistochemistry-the-complete-guide 

https://www.sigmaaldrich.com/technical-documents/protocols/biology/immunohistochemistry-

protocol.html 

https://images.novusbio.com/design/BR_IHCGuide_011017_web.pdf 

https://vectorlabs.com/media/docs/brochures/IHC_Guide.L.pdf 

https://resources.rndsystems.com/images/site/rnd-systems-ihc-protocol-br.pdf 

 

Periódicos de consulta: 

American Journal of Veterinary Research 

Veterinary Pathology 

Journal of Comparative Pathology 

Journal of Pathology 

Laboratory Investigation 

 

Goiânia, 08 de abril de 2021 

 

 
Prof.ª Dr.ª Veridiana Maria Brianezi Dignani de Moura 

Coordenadora da Disciplina Bases Gerais da Imunoistoquímica em Medicina Veterinária 
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