
 

 

PLANO DE ENSINO 
 

FACULDADE: Ciências da Saúde de Juiz de Fora 
CURSO: Biomedicina PERÍODO: 6º 
DISCIPLINA: Microbiologia e Imunologia Clínica ANO: 2015/2 
CARGA HORÁRIA: 120h  

PRÉ-REQUISITO:       - Semanal: 04 T, 02 P Total : 06 aulas 
 

EMENTA 
Biossegurança. Diagnóstico laboratorial de exames direto e cultura. Coleta de material biológico, 
transporte e armazenamento. Isolamento e identificação de cocos, bastonetes Gram negativos não 
fermentadores e Enterobacteriaceae. Infecções do trato gastrintestinal e geniturinário. Meningites 
bacterianas. Doenças sexualmente transmissíveis. Teste de sensibilidade aos antimicrobianos. 
Baciloscopia e cultura de superfície epidérmica, orofaringe e nasofaringe. Diagnostico de infecções 
fúngicas e virais. Fundamentos do imunodiagnóstico. Diagnóstico Hipersensibilidades imediata e 
tardia. Imunopatologia e Imunodiagnóstico da AIDS. Diagnóstico baseado na detecção de ácidos 
nucléicos. Imunopatologia e diagnóstico da dengue. Reação em cadeia da polimerase para 
detecção e quantificação de patógenos. Citometria de fluxo.  Imunofluorescência. SDS‑PAGE. 
Hemaglutinação. Quantificação das imunoglobulinas. ELISA. Diagnóstico das principais doenças 
auto‑imunes. 
 
  OBJETIVOS 
Adquirir habilidades e competências para realizar, interpretar, emitir laudos e pareceres e 
responsabilizar-se tecnicamente por análises clínico-laboratoriais microbiológicos e imunológicos 
dentro dos padrões de qualidade e normas de segurança; realizar procedimentos relacionados à 
coleta de material para fins de análises laboratoriais. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
CONTEÚDO TEÓRICO: 

1. Biossegurança em laboratório de microbiologia clínica. 
2. Introdução ao estudo microbiológico (coleta, transporte e armazenamento dos principais 

materiais biológicos, meios de cultura usados em rotina microbiológica). 
3. Controle de qualidade em microbiologia. 
4. Exame microbiológico do trato respiratório superior. 
5. Exame microbiológico do trato respiratório inferior. 
6. Exame microbiológico das infecções do sistema nervoso central. 
7. Exame microbiológico das infecções do trato urinário. 
8. Exame microbiológico das infecções do trato genital. 
9. Exame microbiológico das infecções oculares e otológicas. 
10. Teste de sensibilidade aos antimicrobianos. 
11. Métodos laboratoriais para identificação de cepas bacterianas multirresistentes. 
12. Principais fungos causadores de micoses superficiais e sistêmicas. 
13. Principais vírus de interesse clínico. 
14. Técnicas sorológicas e seus fundamentos (técnicas de precipitação, aglutinação, líticas, 

imunofluorescência, radioimunoensaio, ELISA, imunohistoquímica, immunobloting). 
15. Imunohematologia. 
16. Doenças auto-imunes 
17. Reações de hipersensibilidade. 
18. Imunologia aplicada ao diagnóstico de doenças virais. 
CONTEÚDO PRÁTICO: 

1. Uroculturas e interpretação. 
2. Culturas de orofaringe e interpretação. 
3. Cultura de lavado brônquico e interpretação. 



 

 

4. Teste de sensibilidade a antimicrobianos por difusão em ágar e interpretação. 
5. Hemoculturas e interpretação. 
6. Coproculturas e interpretação. 
7. Cultura de ponta de cateter i interpretação. 
8. Cultura de biópsia de tecido e interpretação. 
9. Classificação sanguínea ABO e Rh 
10. Técnicas de Coombs direto e indireto fraco 
11. Proteína C reativa (PCR) 
12. Fator reumatóide 
13. ELISA 
14. VDRL 
15. β-HCG 
16. Imunodifusão radial  
17. Hemaglutinação passiva 

 
METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas teóricas e práticas. Atividades extra – classe na forma de trabalhos de pesquisa bibliográfica, 
leitura e discussão de revistas científicas, jornais e outros textos. Apresentação de seminários com 
temas previamente escolhidos e grupos de estudo dirigido com roteiros preparados pelo professor. 
 

RECURSOS DIDÁTICOS 
Roteiros para acompanhamento das aulas teóricas e práticas. Sugestões de leituras e títulos para 
preparação de seminários, roteiros para estudo dirigido em grupo ou individual previamente 
preparados pelo professor, quadro-negro, data-show, vídeo e computador para exibição de CD. 
Aulas práticas com aplicação de conteúdo teórico previamente fornecido aos alunos. 
 

ATIVIDADES DISCENTES  
 Avaliações escritas teóricas e avaliações práticas; trabalhos em grupos e pesquisas; trabalhos 
individuais; relatórios de aulas práticas. 
 

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO  
1ª Avaliação – 30 pts distribuídos em 1 prova de 20 pts, seminário 10 pts. 
2ª Avaliação – 30 pts distribuídos em 1 prova de 20 pts, 10 pts artigo científico. 
3ª Avaliação – 40 pts distribuídos em 1 prova 20 pts com todo conteúdo semestral teórico e 20 pts 
em avaliação institucional (ADA) 
Avaliação Suplementar – 40 pts. 
 

BIBLIOGR AFIA BÁSICA:  
1) MURRAY, Patrick R. et al. Microbiologia médica. Tradução de: Patricia Josephine Voeux. 3. ed. 
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000. 604 p. , il.  
2) TORTORA, Gerard J; FUNKE, Berdell R; CASE, Christine. Microbiologia. 8.ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2005. 
3) JANEWAY,Charles A et al. Imunobiologia: o sistema imune na saúde e na doen ça. Tradução: 
Cristina Bonorinoet al.6.ed. Porto Alegre: Artmed, 2002. 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  
1) BROOKS, Geo F.; BUTEL, Janet S.; STEPHEN, A. Morse. Jawetz, Melnick e Adelberg 
microbiologia médica. Tradução de: Patricia Josephine Voeux. 21. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2000. 611 p. , il. I 
2)LIMA, A. Oliveira et.al. Métodos de laboratório aplicados à clínica: técnica e interpretação. 8.ed. 
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001. 699 p. il.  
3) HENRY, J. B., Diagnósticos Clínicos e Tratamento por Métodos Labo ratorias,  20ª edição, 
2003. Ed. Manole. 
 


