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PLANO DE ENSINO 

 
FACULDADE: FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE JUIZ DE FORA 
CURSO: MEDICINA VETERINÁRIA Período: 3º  
DISCIPLINA: MICROBIOLOGIA  Ano: 2016 
CARGA HORÁRIA: 60 horas 

PRÉ-REQUISITO:       - SEMANAL: 3 horas (2 
horas teóricas; 1 hora 
prática) 

TOTAL: 60 horas (40 
horas teóricas; 20 horas 
práticas) 

 
EMENTA 

Grupos de micro-organismos que afetam a saúde e a vida animal, inclusive a humana, 
abordando a estrutura, ciclo de vida, nutrição, fatores que afetam o crescimento e os 
mecanismos de patogenicidade dos micro-organismos, assim como os métodos 
disponíveis para o controle de sua proliferação. 
 

OBJETIVOS 
GERAL: 
Aquisição de conhecimento básico sobre os diversos grupos de micro-organismos e de 
sua interação com o organismo humano e de outros animais. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
Caracterizar os diferentes grupos de micro-organismos; 
Entender a grande diversidade dos micro-organismos e sua utilização pelo homem; 
Compreender os fatores que controlam o crescimento dos micro-organismos e sua 
aplicação na manutenção da saúde humana e animal; 
Conhecer algumas técnicas de cultivo, isolamento e identificação de micro-organismos de 
interesse veterinário; 
Identificar os mecanismos envolvidos na patogenicidade dos micro-organismos; 
Conhecer os principais agentes de doenças infecciosas de importância médico-
veterinária. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
HISTÓRIA DA MICROBIOLOGIA E DE SUAS APLICAÇÕES  
Os primeiros microbiologistas, a teoria da geração espontânea x biogênese, a teoria da do 
germe da doença (os postulados de Koch), vacinação, a quimioterapia moderna, recentes 
avanços da microbiologia, os micro-organismos e o bem estar humano, classificação 
microbiana. 
CARACTERÍSTICAS GERAIS DAS BACTÉRIAS 
Ultraestrutura da célula bacteriana (morfologia das bactérias, flagelos, pêlos, fímbrias, 
glicocálice, parede celular, membrana plasmática, estruturas celulares internas, 
reprodução, formas de resistência) e classificação geral das bactérias. 
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. 
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INFECÇÕES BACTERIANAS MAIS RELEVANTES EM ANIMAIS  
Descrição do agente patogênico, fonte natural, processos infecciosos desencadeados, 
sintomatologia, exames laboratoriais disponíveis, tratamento recomendado, profilaxia e 
epidemiologia. 
CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS FUNGOS 
Ultraestrutura dos fungos, a parede celular e seu papel na patogenicidade, a membrana 
celular fúngica e seus componentes específicos, estruturas citoplasmáticas, crescimento, 
mecanismos de reprodução, classificação geral dos fungos. 
INFECÇÕES FÚNGICAS MAIS RELEVANTES EM ANIMAIS 
Descrição do agente patogênico, fonte natural, processos infecciosos desencadeados, 
sintomatologia, exames laboratoriais disponíveis, tratamento recomendado, profilaxia e 
epidemiologia. 
CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS VÍRUS 
Características gerais dos vírus, classificação, bacteriófagos, vírus animais, replicação 
dos vírus bacterianos e animais, importância do ciclo lítico e lisogênico, replicação de 
vírus DNA, replicação de vírus RNA, métodos de cultivo dos vírus para produção de 
vacinas. 
INFECÇÕES VIRAIS MAIS RELEVANTES EM ANIMAIS 
Descrição do agente patogênico, fonte natural, processos infecciosos desencadeados, 
sintomatologia, exames laboratoriais disponíveis, tratamento recomendado, profilaxia e 
epidemiologia. 
NUTRIÇÃO MICROBIANA E CRESCIMENTO MICROBIANO 
Exigências nutricionais (disponibilidade de carbono, de nitrogênio, vitaminas, etc.), 
condições físicas para o cultivo de micro-organismos (temperatura, atmosfera gasosa, pH, 
pressão osmótica, pressão hidrostática), medidas do crescimento microbiano, curvas de 
crescimento, culturas contínuas e fermentadores. 
CONTROLE DO CRESCIMENTO MICROBIANO 
Controle dos micro-organismos por remoção (lavagem, sedimentação e centrifugação, 
filtração), controle dos micro-organismos por manutenção em condições desfavoráveis: 
altas temperaturas (pasteurização, calor úmido, calor seco, água fervente incineração, 
fatores que afetam a termorresistência dos micro-organismos, resistência de esporos, 
padrão de morte térmica, algumas características dos micro-organismos termófilos), 
desidratação (sistemas de secagem, efeitos da desidratação sobre os micro-organismos), 
baixas temperaturas (características dos micro-organismos psicrotróficos, refrigeração, 
congelamento, sistemas utilizados no congelamento, efeitos do congelamento sobre os 
micro-organismos, vantagens e desvantagens do congelamento, efeito do 
descongelamento, algumas características dos micro-organismos psicrófilos e 
psicrotróficos, efeito de baixas temperaturas no metabolismo dos micro-organismos), 
radiações (raios UV, partículas B, raios gama, efeito da radiação sobre os micro-
organismos), agentes químicos (definição de termos comuns, o agente químico ideal, 
compostos fenólicos, halogênicos, metais pesados, esterelizantes químicos, avaliação do 
poder antimicrobiano dos desinfetantes e anti-sépticos.) 
 
 

METODOLOGIA DE ENSINO 
Aulas teóricas e práticas, trabalhos de pesquisa bibliográfica, leitura e discussão de 
revistas científicas, jornais e outros textos, apresentação de seminários com temas 
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previamente escolhidos, grupos de estudo dirigido com roteiros preparados pelo 
professor. 

 
RECURSOS DIDÁTICOS 

Roteiros para acompanhamento das aulas teóricas e práticas elaborados pelo professor, 
sugestões de leituras e títulos para preparação de seminários, roteiros para estudo 
dirigido em grupo ou individual, previamente preparado pelo professor, quadro-negro, 
datashow, retroprojetor, vídeo e computador para exibição de CD. 

 
ATIVIDADES DISCENTES  

Avaliações escritas; Trabalhos em grupos e pesquisas; Trabalhos individuais; Relatórios 
de atividades simuladas. 
 

PROCEDIMENTOS DE AVAL IAÇÃO  
1ª Avaliação – 30 pontos distribuídos em prova teórica. 
2ª Avaliação – 30 pontos distribuídos em prova teórica e trabalho. 
3ª Avaliação – 40 pontos distribuídos em uma avaliação de 20 pontos e 20 pontos da 
Avaliação Desempenho Acadêmico (ADA). 
Exame especial – 100 pontos. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
BROOKS, G. F.; BUTEL, J. S.; STEPHEN, A. M. Jawetz, Melnick e Adelberg.  
Microbiologia médica . Tradução de: Patricia Josephine Voeux. 24. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2009. 611 p.  
 
MURRAY, P. R. et al. Microbiologia médica . Tradução de: Patricia Josephine Voeux. 5. 
ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 604 p.  
 
TORTORA, G. J., FUNKE, B.R. e CASE, C.L. Microbiologia , 10. ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2012. 
 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

BURTON, G. R. W.; ENGELKIRK, P. G. Microbiologia  para as ciências da saúde.   5. 
ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1998. 289 p. 
 
LACAZ-RUIZ, R. Manual prático de microbiologia  básica.  São Paulo: EDUSP, 2000. 
129 p.  
 
TRABULSI, L.R. (Ed.). Microbiologia. 5. ed. São Paulo: Atheneu, 2008. 586 p. 
 


