
 

 

PLANO DE ENSINO 
 
FACULDADE: Ciências da Saúde de Juiz de Fora 
CURSO: Biomedicina Período: 4º. 
DISCIPLINA: Microbiologia e Imunologia Ano: 2015/2 
CARGA HORÁRIA: 80h  

PRÉ-REQUISITO:       - SEMANAL: 03 T; 01 P TOTAL : 04 aulas 
 

EMENTA 
Taxonomia e classificação bacteriana, morfologia e citologia bacteriana/teoria das colorações. 
Fisiologia, nutrição, metabolismo e reprodução bacteriana. Genética de microrganismos. Relação 
parasita‑hospedeiro. Patogenia microbiana. Características morfofisiológicas dos fungos. 
Interação e importância dos fungos na saúde humana e indústria. Estrutura e classificação dos 
vírus. Replicação dos vírus animais. Imunidade inata e adaptativa, células do sistema imune e 
órgãos linfóides, antígenos, moléculas que reconhecem antígenos, sistema complemento, MHC, 
hipersensibilidade, tolerância e doenças autoimunes. 
 

OBJETIVOS 
Compreender as características principais que distinguem bactérias, fungos e vírus, associando 
estas características à capacidade de sobrevivência e de multiplicação no corpo do hospedeiro, 
bem como na ativação e recrutamento de células do sistema imunológico inato e adaptativo. 
Adquirir habilidades e competências para facilitar o entendimento da disciplina de Microbiologia e 
Imunologia clínica e para a interpretação de laudos e pareceres de análises clínico-laboratoriais 
microbiológicos e imunológicas.  
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
1) CLASSIFICAÇÃO E IMPORTÂNCIA DOS MICRORGANISMOS  
Evolução da vida na terra, classificação dos seres vivos, características gerais dos procariontes e 
dos eucariontes, os principais grupos de microrganismos e sua importância no meio ambiente, na 
indústria e para medicina. 
2)CARACTERÍSTICAS GERAIS DAS BACTÉRIAS  
Ultra-estrutura da célula bacteriana (morfologia das bactérias, flagelos, pelos, fímbrias, glicocálice, 
parede celular, membrana plasmática, estruturas celulares internas, reprodução, formas de 
resistência), classificação geral das bactérias e exemplos de doenças humanas causadas por 
bactérias (hanseníase, meningite, coqueluche, pneumonia, tuberculose, impetigo, 
fasciitenecrosante, febre reumática, endocardite, tétano, gangrena, botulismo, etc.). 
3)MECANISMOS BACTERIANOS DE PATOGENICIDADE  
Portas de entrada, mecanismos de adesão bacteriana, estruturas envolvidas no escape de 
bactérias aos mecanismos de defesa do organismo, lesões diretas, lesões por toxinas, 
endotoxinas e exotoxinas, plasmídios, lisogenia, patogenia das infecções virais e por fungos. 
4) CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS FUNGOS 
Ultra-estrutura dos fungos, parede celular, membrana plasmática, estruturas citoplasmáticas, 
crescimento, tipos de reprodução, classificação, mecanismos fúngicos de patogenicidade, 
principais doenças humanas causadas por fungos (aspergilose, blastomicose, histoplasmose, 
tinha, meningite, candidíase, coccidioidomicose, pneumonia, esporotricose). 
5) CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS VÍRUS  
Características gerais, replicação da partícula viral, classificação, ocorrência, mecanismos virais 
de patogenicidade, principais doenças humanas (verrugas, herpes, hepatite, encefalite, 
poliomielite, pneumonia, AIDS). 
6)CONTROLE DA POPULAÇÂO MICROBIANA 
Métodos físicos de controle (radiação, calor úmido, calor seco, filtração) 
Métodos químicos de controle (álcool, halogênios, aldeídos) 
Antissepsia, assepsia, desinfecção 
7) PROPRIEDADES GERAIS DAS RESPOSTAS IMUNOLÓGICAS 



 

 

Imunidade natural e adquirida 
Tipos de respostas imunes adquiridas 
Principais características e componentes das respostas imunológicas adquiridas 
Repostas imunes aos microrganismos 
8) IMUNIDADE NATURAL 
Reconhecimento de antígenos na imunidade natural 
Componentes do sistema imunológico natural 
Barreiras epiteliais 
Barreiras Fagocíticas 
Inflamação: etapas e consequências 
Células Natural Killer 
9) RESPOSTA IMUNE ADQUIRIDA 
Células do sistema imune adquirido 
Tecidos linfóides 
10) ANTICORPOS E ANTÍGENOS 
Estrutura molecular das Imunoglobulinas; 
Atividades biológicas das imunoglobulinas; 
Ligação antígeno-anticorpo 
Anticorpos monoclonais 
11) COMPLEXO PRINCIPAL DE HISTOCOMPATIBILIDADE (MHC ) 
Descoberta do MHC 
Estrutura das moléculas de MHC-I e MHC-II 
Processamento e apresentação de antígenos no MHC-I e MHC-II 
12) RECONHECIMENTO DO ANTÍGENO E ATIVAÇÃO LINFOCITÁ RIA 
Receptores de antígenos dos linfócitos T e B 
Moléculas co-estimulatórias 
Ativação de Linfócitos. T e B 
13) MECANISMOS EFETORES DA IMUNIDADE MEDIADA POR CÉ LULAS 
Tipos de respostas mediadas por células 
Células T-CD4+ auxiliares 
Células T-CD8+ citotóxicas 
Células T de memória 
14) MECANISMOS EFETORES DA IMUNIDADE HUMORAL 
Neutralização de microrganismos e de toxinas 
Fagocitose mediada por anticorpos 
O sistema do complemento 
15) TOLERÂNCIA IMUNOLÓGICA/ DOENÇAS AUTO-IMUNES/ HI PERSENSIBILIDADE 
Mecanismos gerais de tolerância 
Tolerância dos linfócitos T e B 
Homeostasia no sistema imunológico 
Mecanismos da auto-imunidade 
Principais doenças auto-Imunes 
Hipersensibilidade tipos I, II, III e IV. 

 
METODOLOGIA DE ENSINO 

Aula expositiva dialogada;  
Seminários;  
Atividades de pesquisa;  

 
Trabalho em grupo;  
Produção e estudo de texto;  

 

 
RECURSOS DIDÁTICOS 

Audiovisual;  
Material impresso;  
Recursos de computação;  

Material de laboratório;  
Livros;  

Periódicos;  
Revistas e jornais. 

 
ATIVIDADES DISCENTES 



 

 

 
Avaliações escritas; Trabalhos em grupos e pesquisas e trabalhos individuais. 
 
 

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO  
1ª Avaliação – 30 pts distribuídos em 1 avaliação escrita (20 pts) e 3 estudos dirigidos (10 pts) 
2ª Avaliação – 30 pts distribuídos em 1 avaliação escrita (20 pts), 1 estudo dirigido (5 pts) e 1 
seminário (5 pts) 
3ª Avaliação – 40 pts distribuídos em 1 avaliação escrita (20 pts) e Avaliação Desempenho 
Acadêmico (ADA) no valor de 20 pts 
Avaliação Suplementar – 40 pts. 
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