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CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

A. Introdução 
Capítulo I. Introdução e Motivação 

B. Microbiologia Geral 
Capítulo II. Classificação de Microrganismos 
Capítulo III. A célula microbiana 
Capítulo IV. Crescimento e Nutrição de Microrganismos  
Capítulo V. Diagnóstico Microbiológico 
Capítulo VI. Microbioma humano – Conceitos Gerais 
 

C. Microbioma Humano  
Capítulo VII. Do tracto respiratório 
Capítulo VIII. Do sistema cardiovascular 
Capítulo IX. Do sistema nervoso central e sistema locomotor 
Capítulo X. Do tracto gastro intestinal 
Capítulo XI. Do tracto urogenital 
Capítulo XII. Infecções da pele e feridas 
Capítulo XIII. Hepatite viral 
Capítulo XIV. Infecção por HIV e infecções em pacientes imuno comprometidos. 
 

D. O Ecossistema Oral 
Capítulo XV. A Cavidade Oral como Habitat 
Capítulo XVI. Formação do Biofilme Oral 
Capítulo XVII. Fluidos Orais 
Capítulo XVIII. Microbioma Oral: 

Genética e Biologia Molecular de Microrganismos da cavidade oral. Regulação genética 
Comunicação entre Microrganismos. Comunicação do Microbioma com o Hospedeiro. 
O interactoma oral 

E. Patologia Oral de Etiologia Microbiana 
Capítulo XIX. Cárie 
Capítulo XX. Doenças Periodontais 
Capítulo XXI. Infecções Endodônticas 
Capítulo XXII. Virologia oral 
Capítulo XXIII. Fungos e micoses da cavidade oral 
Capítulo XXIV. Patologias Sistémicas e o Microbioma Oral 

F. Controlo da Infeção 

Capítulo XXV. Antibióticos e a sua ação sobre os microrganismos 

Capítulo XXVI. Infeção nosocomial 

G. A Microbiologia em Ciências Biomédicas 
Capítulo XXV. A Microbiologia pilar das Ciências Biomédicas 
Capítulo XXVI. Higiene e Segurança laboratorial do ponto de vista microbiológico e sua aplicação nos 
vários laboratórios de Ciências Biomédicas 
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OBJECTIVOS DA UNIDADE CURRICULAR E COMPETÊNCIAS A ADQUIRIR 

Esta área disciplinar constitui o primeiro contacto dos alunos com a Microbiologia em que o objectivo geral 
é que os alunos reconheçam que o ser humano constitui um enorme ecossistema onde co-habitam 
milhares de microrganismos, que neste microbioma humano a cavidade oral consitui o subsistema mais 
diverso e que o microbioma oral além de rico é complexo e inclui factores relativos às espécies 
microbianas mas também ao hospedeiro e ambiente externo. Finalmente é fundamental que os alunos 
compreendam que factores (microbianos, do hospedeito e ambiente externo) se conjugam no 
estabelecimento de um equilíbrio dinâmico responsável pela saúde do indivíduo. 
Concretamente e após ter completado a Unidade Curricular Microbiologia o aluno de ser capaz de: 

 Conhecer os princípios da classificação dos microganismos, as técnicas utilizadas para essa 
classificação e algumas características dos grupos constituídos por Microrganismos. 

 Conhecer as estruturas da célula microbiana e o papel que desempenham na fisiologia dos 
microrganismos. 

 Conhecer os princípios teóricos de nutrição e crescimento dos microrganismos que permitem o seu 
cultivo. 

 Reconhecer os vários habitats e factores que determinam a colonização do corpo humano 
globalmente. 

 Conhecer as particularidades que condicionam a colonização, os colonizadores mais frequentes e as 
infecções mais prevalente associadas a vários sistemas de órgãos (tracto respiratório, sistema 
cardiovascular, sistema nervoso central e sistema locomotor, tracto gastro intestinal, tracto urogenital). 

 Reconhecer as hepatites como uma infecção de natureza viral estudada no âmbito da microbiologia e 
conhecer as principais características desta infecção. 

 Conhecer os aspectos biológicos da infecção por HIV. 

 Reconhecer a infecção por HIV e outras situações de imunocomprometimento como uma situação 
clínica que merece uma atenção especial do médico dentista. 

 Conhecer os princípios teóricos subjacentes às colheitas, processamento e análise de diagnóstico 
microbiológico. 

 Conhecer os microrganismos presentes na cavidade oral. 

 Conhecer as fases de estabelecimento do biofilme oral e as propriedades desta entidade com 
implicações no diagnóstico, terapêutica e prognóstico. 

 Conhecer o papel desempenhado pelos fluidos orais na colonização microbiana das várias 
superfícies. 

 Conhecer os mecanismos moleculares subjacentes à comunicação entre microrganismos e as suas 
implicações terapêuticas.  

 Reconhecer o microbioma oral como um ecossistema complexo onde se estabelecem as interacções 
que resultam em situações fisiológicas ou patológicas. 

 Conhecer os principais tipos de interacção molecular do interactoma oral. 

 Conhecer os mecanismos moleculares subjacentes à etiologia microbiana das patologias orais mais 
prevalentes (cárie e doenças periodontais). 

 Conhecer o mecanismo molecular de actuação dos antibióticos e alguns dos mecanismos associados 
à resistência a antibióticos.  

 Conhecer a utilidade da Microbiologia nas Ciências Biomédicas. 

 Compreender os factores que determinam o risco biológico nos vários laboratórios de Ciências 
Biomédicas e as principais medidas disponíveis para a minimização deste risco. 

 Conhecer as características essenciais das infeções nosocomiais nomeadamente os agentes 
microbianos mais prevalentes, os serviços, intervenções e pacientes mais suscetíveis e as medidas de 
monitorização e prevenção adotadas. 

 Compreender o racional microbiológico da eficácia das medidas aplicadas à prevenção deste tipo de 
infeção. 
 
 



 CATÓLICA . VISEU   Departamento de Ciências da Saúde  

  LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOMÉDICAS - 2014-2015 

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 
 Samaranayake, LP. 2002. Essential Microbiology for Dentistry. Churchill Livingston, Elsevier 2nd Edition 

 Wanda F. Canas Ferreira, João Carlos F. de Sousa, Nelson Lima  Microbiologia (2010). LIDEL  I.S.B.N 978-
972-757-515-2. 

 Richard J. Lamont, Howard F. Jenkinson. Oral Microbiology at a Glance. Wiley-Blackwell (2010). ISBN: 978-
0-8138-2892-3 

 Lamont, R., Burne,R.A., Lanz, M.S. & Lelbanc, D.J. Oral Microbiology And Immunology. American Society for 
Microbiology Press. 2006 

 Helena Barroso, António Meliço-Silvestre e Nuno Taveira (2014). Microbiologia Médica – Volume 2. LIDEL 
ISBN 978-972-757-576-3 
 Artigos disponibilizados na pasta da disciplina no molar 

 

METODOLOGIA DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) 

A lecionação desta unidade curricular compreende aulas teóricas e aulas laboratoriais em que as técnicas 
básicas da microbiologia serão demonstradas e enquadradas como formas de chegar à resposta de uma 
questão de investigação em Ciências Biomédicas. As regras específicas da avaliação são sumariadas na 
tabela que se segue: 
 
Tabela I – Critérios de avaliação 

PPrriimmeeiirroo  mmoommeennttoo  ddee  AAvvaalliiaaççããoo  ((DDuurraannttee  oo  sseemmeessttrree))  

EExxaammeess  ddaa  11ªª  CChhaammaaddaa  PPrreessttaaççõõeess  ee  ttrraabbaallhhooss  ddooss  aalluunnooss  

60% da classificação final 

A nota mínima da média ponderada dos 2 
exames é 9,5 valores. 
 
Dois exames da 1ª chamada: na 1ª semana 
de novembro e 7 de Janeiro (14:00h). O 
primeiro exame da primeira chamada valerá 1/3 
desta componente e o segundo valerá 2/3. 

40% da classificação final com nota mínima de 10,0 

valores. 
1 - Preparação de um trabalho individual sobre uma 
técnica usada em Microbiologia laboratorial. (30% da 
componente de prestações e trabalhos). 
2 – Ficha de avaliação escrita sobre conteúdos das aulas 
laboratoriais. (70% da componente de prestações e 
trabalhos). 

SSeegguunnddoo  mmoommeennttoo  ddee  AAvvaalliiaaççããoo 

EExxaammee  ddaa  22ªª  cchhaammaaddaa  PPrreessttaaççõõeess  ee  ttrraabbaallhhooss  ddooss  aalluunnooss  

60% da classificação final com nota mínima de 

9,5 valores. 
 
Prova escrita de exame versando os conteúdos 
das teóricas e laboratoriais. 

40% da classificação final.  

Transposta do 1º momento de avaliação mas sem 
mínimos. 

TTeerrcceeiirroo  mmoommeennttoo  ddee  AAvvaalliiaaççããoo 

PPrroovvaa  EEssccrriittaa  ddee  EExxaammee  

Prova escrita de exame versando todos os conteúdos lecionados. Os alunos que obtiverem 
classificações entre 8 e 9,5 valores podem submeter-se a uma prova oral que constituirá 30% da 
classificação final.  
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CALENDARIZAÇÃO DAS ACTIVIDADES PARA 2014-2015 
Tabela II – Distribuição dos conteúdos das aulas Teóricas. 

SSEECCÇÇÕÕEESS  TTEEMMÁÁTTIICCAASS  HH  DDAATTAA  

A. Introdução 

Capítulo I. Introdução e Motivação 1 9 Set 

B. Microbiologia Geral    

Capítulo II. Classificação dos Microrganismos 

6 

10 Set 

Capítulo III. A Célula Microbiana 10 Set 

Capítulo IV. Crescimento e Nutrição de Microrganismos 16 Set 

Capítulo V. Diagnóstico Microbiológico 17 Set 

Capítulo VI. Microbioma Humano 23 Set 

C. Microbioma Humano 

Capítulo VI. Do trato respiratório 

8 

24 Set 

Capítulo VII. Do sistema cardiovascular 24 Set 

Capítulo VIII. Do sistema nervoso central e sistema locomotor 30 Set 

Capítulo IX. Do trato gastro intestinal 1 Out 

Capítulo X. Do trato urogenital 1 Out 

Capítulo XI. Infeções da pele e feridas 7 Out 

Capítulo XII. Hepatite viral 8 Out 

Capítulo XIII. Infeção por HIV e infeções em pacientes imunocomprometidos 8 Out 

D. O Ecossistema Oral 

Capítulo XV. A cavidade oral com o habitat  

6 

14 Out 

Capítulo XVI. Fluidos orais  15 Out 

Capítulo XVII. Formação do biofilme oral 15 e 21 Out 

Capítulo XVIII. Microbioma oral 22 Out 

E. Patologia Oral de Etiologia Microbiana 

Capítulo XIX. Cárie 

8 

28 e 29 Out 

Capítulo XX. Doenças Periodontais 29 Out e 4 Nov 

Capítulo XXI. Infeções Endodôntica  5 Nov 

Capítulo XXII. Virologia oral 5 Nov 

Capítulo XXIII. Fungos e micoses da cavidade oral 11 Nov 

Capítulo XXIV. Patologias sistémicas e o Microbioma oral 12 Nov 

F.    Controlo da infeção 

Capítulo XXX. Antibióticos e Medicina Dentária 
4 

12 e 18 Nov 

Capítulo XXXI. Infeções nosocomiais 19 Nov 

G. A Microbiologia em Ciências Biomédicas 
1 
 

 

Capítulo XXV. A Microbiologia pilar das Ciências Biomédicas 26 Nov 

Capítulo XXVI. Higiene e Segurança Laboratorial nos laboratórios de Ciências Biomédicas 
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A aula da secção G é específica para LCB e por isso serão leccionadas na 4ªf das 14-15h 
exclusivamente para os alunos de LCB. 
* *Antes do último exame da 1ª chamada em Janeiro 2014 haverá uma aula de esclarecimento de 
dúvidas na hora da aula teórica o que completa o total de 35 horas teóricas. 
 

Tabela IV - Distribuição dos conteúdos das aulas Laboratoriais por semanas letivas. Os alunos frequentarão as aulas 

laboratoriais da turma B nas datas indicadas e que correspondem  

SSEECCÇÇÕÕEESS  TTEEMMÁÁTTIICCAASS  HHOORRAASS  DDAATTAA  

BBB...   MMMiiicccrrrooobbbiiiooolllooogggiiiaaa   GGGeeerrraaalll 

1. O laboratório de Microbiologia (Equipamentos Materiais e Cuidados). 

 

2. Meios de cultura e cultivo de microrganismos (Preparação dos meios para a aula seguinte) 

 

3. Recolha e processamento de amostras (Recolha pelos alunos de uma amostra do biofilme oral e sua 

inoculação nos meios apropriados) 

 

4. Observação directa de microrganismos (Colorações das amostras do biofilme oral). 2 aulas  

 

5. Observação de preparações definitivas e investigação on line da estrutura e factores de virulência de 

microrganismos patogénicos e comensais.  

 

6. Ficha de avaliação. 

12 

22Set  

 

29 Set 

 

6 Out 

 

20 Out 
27 Out 

 

3 Nov 

 

10 
Nov 

Total  14  

Estas aulas requerem a utilização de batas. Estas aulas decorrem à 2ª feira entre as 15:00-17:00 em 
conjunto com a turma B de MIMD. 


