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EMENTA:  
Biologia e fisiologia das bactérias, vírus e fungos. Principais espécies de bactérias, 
vírus e fungos de importância médica. Microbiota normal. Vias de transmissão. 
Métodos de diagnóstico. Métodos de prevenção e controle de infecções cpom 
envolvimento da educação ambiental. Epidemiologia das infeccções por bactérias, 
vírus e fungos. O homem, o ecossistema e a relação etnico-racial. 
Métodos de evidenciação, isolamento e identificação de microrganismos das bactérias 
patogênicas para o homem. Susceptibilidade a agentes químicos e físicos com ênfase 
em bactérias e vírus intestinais. Fundamentos de laboratório. Instrumental básico de 
microbiologia. Técnicas de semeadura e meios de cultura seletivo. Técnicas de 
amostras. 
 

OBJETIVOS:  
Compreender uma visão ampla da bacteriologia, virologia e micologia, incluindo 
aspectos morfológicos, fisiológicos, genéticos, ecológicos, interação micro-organismos 
hospedeiro, agressão, patogenia, resistência bacteriana. 
Reconhecer aspectos da forma, estrutura, reprodução, fisiologia, metabolismo e 
identificação dos seres microscópicos, como bactérias e fungos;  
Compreender a relação dos agentes microbianos com outros seres vivos, seus efeitos 
benéficos e prejudiciais aos homens.  
Relacionar microrganismos com o meio ambiente e o hospedeiro, perpassando 
conceitos importantes como Microbioma.  
Compreender a relação entre bactérias, vírus e fungos e sua patogênese. 
Conhecer o funcionamento dos diagnósticos laboratoriais de bactérias, fungos e vírus 
na prática médica. 
Conhecer características dos microrganismos e prevenção e controle de Infecção 
Hospitalar.   
 

UNIDADES DE ENSINO:  
AULAS TEÓRICAS 
Unidade I – Bacteriologia 
Morfologia e Citologia bacteriana. Fisiologia e Metabolismo bacteriano. Genética 
Bacteriana. Reprodução e Curva de crescimento bacteriano. Imunopatogênese das 
doenças bacterianas. O Ecossistema e as doenças infecciosas. O papel do 
Microbioma. Exame a fresco e coloração simples. Isolamento em meio sólido. 
Bacterioscopia de colônias isoladas. O método de Gram. Repique para provas 



Bioquímicas. Leitura e Interpretação de Provas Bioquímicas. Realização do 
Antibiograma. Esterilização e Desinfecção. Principais espécies de bactérias. 
Unidade II –Virologia 
Propriedades gerais dos vírus. Multiplicação viral. Transmissão de vírus e 
epidemiologia das infecções virais. Mecanismos de ação de drogas anti-virais: 
controle das infecções virais no hospedeiro e na comunidade. Principais espécies de 
vírus de importância médica. 
Unidade III – Micologia 
Definições de Fungo. Morfologia e Reprodução. Taxonomia. Nutrição, Crescimento e 
fatores que interferem no crescimento, dimorfismo fúngico. Epidemiologia das 
doenças fúngicas. Imunopatogênese das micoses superficiais e subcutâneas, 
sistêmicas e oportunistas. Métodos diagnósticos laboratoriais das micoses. 
Unidade IV – Infecção Hospitalar 
Conceitos. Epidemiologia das Infecções Hospitalares. Profilaxia das Infecções 
Hospitalares. Biossegurança. 
ATIVIDADES PRÁTICAS - Apresentação dos materiais e técnicas básicas da 
Microbiologia laboratorial.  
Exame a fresco e coloração simples, bacterioscopia de colônias isoladas. O método 
de Gram. Cultura e provas bioquímicas. 
Culturas bacterianas– Bacterioscopia e Provas bioquímicas e de Resistência 
antimicrobiana. 
Diagnóstico laboratorial de Sífilis e Tuberculose. 
Métodos físicos e químicos no controle do crescimento microbiano: Esterilização, 
Desinfecção e Antissepsia. 
Técnicas de diagnóstico fúngico. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO: 
Aulas expositivas para toda a turma. Aulas práticas - em laboratório da FMC, 
dividindo a turma em grupos. Seminários de revisão, envolve professores, 
monitores e discentes para reforço de aprendizado através de resoluções de 
exercícios, em que os estudantes são encorajados a apresentarem suas questões e 
dúvidas ocasionais. 
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