
 

 

PLANO DE ENSINO 
 
FACULDADE: Ciências da Saúde 
CURSO: Fisioterapia Período: 3º 
DISCIPLINA: Microbiologia e Imunologia Ano: 2015 
CARGA HORÁRIA:  80 horas 
SEMANAL:  4 horas                                TOTAL: 80 HORAS PRÉ-REQUISITO:       - 
 

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, hipersensibilidade, tolerância e doenças auto-
imunes. 
 

OBJETIVOS 
1- Caracterizar os diferentes grupos de microrganismos. 
2- Entender a grande diversidade dos microrganismos e sua importância para o homem. 
3- Compreender a importância da flora normal. 
4- Compreender os fatores que controlam o crescimento dos microrganismos e sua relação com os 

mecanismos de patogenicidade. 
5- Conhecer algumas técnicas de cultivo, isolamento e identificação de microrganismos. 
6- Conhecer os métodos disponíveis de controle do crescimento microbiano e suas aplicações na área da 

saúde. 
7- Identificar os mecanismos envolvidos na patogenicidade dos microrganismos para o homem. 
8- Conhecer os mecanismos específicos e inespecíficos de defesa do nosso organismo contra 
microrganismos invasores. 
9- Estudar a microbiologia e a epidemiologia das infecções microbianas de maior interesse para o 

fisioterapeuta. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

BREVE HISTÓRIA DA EVOLUÇÃO DA MICROBIOLOGIA E DE SUAS APLICAÇÕES 
Os primeiros microbiologistas, a teoria da geração espontânea x biogênese, a teoria do germe da doença 
(os postulados de Koch), a descoberta da quimioterapia, a vacinação, a quimioterapia moderna, o avanço 
da resistência microbiana às drogas, recentes avanços da microbiologia, os microrganismos e o bem estar 
humano. 

INTRODUÇÃO AO ESTUDO DOS MICRORGANISMOS 
Características gerais dos procariontes e dos eucariontes, caracterísitcas gerais dos diferentes grupos de 
microrganismos estudados pela microbiologia e de importância para a saúde humana. 

CARACTERÍSTICAS GERAIS DAS BACTÉRIAS 
Ultra-estrutura da célula bacteriana (morfologia das bactérias, flagelos, pêlos, fímbrias, glicocálice, parede 
celular, membrana plasmática, estruturas celulares internas, reprodução, formas de resistência), papel das 
estruturas como mecanismo de agressão, classificação geral das bactérias, infecções bacterianas de maior 
relevância para o fisioterapeuta. 

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 e lisogenia. 

CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS FUNGOS 
Ultra-estrutura dos fungos, a cápsula, a parede celular, a membrana celular, estruturas citoplasmáticas, 
crescimento, tipos de reprodução, classificação geral dos fungos, estrutura celular e mecanismos fúngicos 
de agressão, infecções fúngicas de maior de maior relevância para o fisioterapeuta. 

CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS VÍRUS 
Características gerais das partículas virais, replicação viral em células animais, ciclo lítico e lisogênicos dos 
bacteriófagos e sua relação com a saúde humana, classificação, ocorrência, mecanismos virais de 



 

 

patogenicidade, infecções virais de maior de maior relevância para o fisioterapeuta. 
CONTROLE DO CRESCIMENTO MICROBIANO NOS SERVIÇOS DE SAÚDE 

Definição de termos, fatores físicos que influenciam o crescimento microbiano, métodos antimicrobianos 
físicos (calor seco, calor úmido, incineração, radiação, filtração, etc.) e químicos. 

DEFESAS INESPECÍFICAS DO HOSPEDEIRO (IMUNIDADE INATA) 
Pele e membranas mucosas (fatores mecânicos e químicos), fagocitose (células sangüíneas envolvidas, 
mecanismos da fagocitose), inflamação (vasodilatação e aumento de permeabilidade vascular, migração de 
fagócitos e fagocitose, reparo tecidual), febre, o sistema do complemento (componentes, vias de ativação, 
conseqüências da ativação), interferons. 
DEFESAS ESPECÍFICAS DO HOSPEDEIRO (IMUNIDADE ADQUIRIDA) 
Imunidade, tipos de imunidade adquirida, a imunidade humoral, a imunidade celular, natureza dos antígenos 
e anticorpos, classes de imunoglobulinas, células B e imunidade humoral, apoptose, seleção clonal, ligação 
antígeno-anticorpo, memória imunológica, anticorpos monoclonais, células T e imunidade mediada por 
células, componentes celulares da imunidade, as inter-relações entre a imunidade celular e humoral, a 
produção de anticorpos, citotoxicidade mediada por células dependente de anticorpo. 
 

METODOLOGIA DE ENSINO 
O curso constará de aulas expositivas dialogadas sobre os temas propostos, aulas práticas, estudos 
dirigidos realizados em sala de aula e pesquisa e levantamento de dados sobre as infecções microbianas 
de maior relevância para o fisioterapeuta. 
 

RECURSOS DIDÁTICOS 
Retro-projetor  
Datashow 
Laboratórios de Microbiologia 
Textos impressos 
Internet 
 

ATIVIDADES DISCENTES  
Estudos dirigidos realizados em sala de aula e pesquisa e levantamento de dados sobre as infecções 
microbianas mais relevantes para a prática da fisioterapia, sendo os resultados apresentados e discutidos 
pela turma 
 

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO  
1ª avaliação: prova escrita teórico-prática (valor 30 pontos) 
2ª avaliação: prova escrita teórico-prática (valor 10 pontos) 
Trabalhos e atividades em sala: Valor 10 pontos 
Atividades laboratoriais: 10 pontos 
3ª avaliação: prova escrita teórico-prática 20 pontos e ADA (20 pontos) 
Atividade Suplementar: 40 pontos 
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