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ENFOQUE CENTRAL 

O ser humano, o conhecimento de suas condições de saúde e os possíveis desvios   e as 
bases teóricas e metodológicas que fundamentam a assistência de enfermagem. 

 

COMPETENCIAS  HABILIDADES  B.TECNOLOGICAS  ESTRATÉGIA 
Integração horizontal 
Contextualização  do 
desvio de normalidade 
incidente no âmbito 
das ciências básicas, 
formas de detectar, 
suas implicações 
sociais e como atuar 
no contexto de 
educação à  saúde 

 
Compreender o desvio 
de normalidade 
incidente no âmbito 
das ciências básicas 
como um desvio que 
pode ser prevenido a 
partir de estratégias 
de educação 

 
Elaborar um plano de 
educação para o 
desvio de normalidade 
incidente  com vistas a 
minimizar o 
agravamento da 
situação 

 
Apresentação e 
discussão dos planos 
apresentados: seminário 

Integração vertical 
Transposição do 
conhecimento método 
científico para a 
metodologia da 
assistência 
embasando-se do 
referencial teórico e 
metodológico 

Aplicar as primeiras 
etapas da metodologia 
da assistência 
tomando por 
referência o método 
cientifico 

Realizar coleta de 
dados: exame de 
enfermagemInterpretar 
dados objetivos e 
subjetivos: diagnóstico 
enfermagem. Pensar o 
planejamento da 
assistência de 
enfermagem 

Apresentação de estudos 
de casos em seminários  
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EMENTA/HABILIDADES 

- Compreender ação dos microorganismos como agentes causadores dos processos 

infecciosos. 

- Desenvolver habilidade de esterilização e desinfecção. 

- Compreender a morfologia das bactérias, fungos e vírus e compreender os aspectos de 

seu desenvolvimento, genética e mecanismos de lesão sobre as células humanas. 

- Reconhecer as bactérias, fungos e vírus agentes das doenças infecciosas de maior 

importância epidemiológica em nosso meio. 

- Identificar os princípios básicos da ação dos antibióticos e quimioterápicos sobre os 

microorganismos decorrentes do seu uso, sobretudo no ambiente hospitalar.   

 

OBJETIVOS/COMPETÊNCIA 

- Dominar os fundamentos da microbiologia como uma das bases que norteia as ações da 

enfermagem. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO/BASES TECNOLÓGICAS 

-  História da microbiologia 

-  Esterilização, desinfecção, assepsia, métodos de esterilização  

- Classificação das bactérias e fungos, segundo os métodos atuais 

- Os microrganismos: bactérias, vírus, fungos 

- BACTERIOLOGIA  

  Patogênese e fatores de virulência bacterianos 

  Microbiota normal 

  Estrutura, patogênese e resistência das principais bactérias de importância médica 

  Infecções hospitalares 

- VIROLOGIA HUMANA 
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  Características gerais dos vírus 

  Estrutura, Replicação e patogênese dos principais vírus de interesse clinico 

- MICOLOGIA  

  Características gerais dos fungos 

  Principais micoses humanas 

  Micoses oportunistas 

  Antifúngicos 

-  Técnicas adequadas para colheita dos espécimes clínicos no diagnóstico laboratorial das 

doenças infecciosas 

-  Aplicação “in vitro” de antimicrobianos no controle dos microrganismos, destacando suas 

implicações para a sociedade. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

 Avaliações referentes ao conteúdo teórico e prático com questões discursivas, onde 

o aluno pode desenvolver sua linha de raciocínio e senso crítico (peso: 80%); 

 Discussão de artigos / Seminários (peso 20%) 

Para complementar os dez minutos de cada aula relógio para hora (60 min)  se realizará 15 

horas de atividades extraclasses sendo estas envolvendo participação na semana do 

conhecimento e semana cientifica  da enfermagem,  estudos independentes para preparo 

de seminário . 

 

 

 

 

METODOLOGIA 

Expositiva oral 

Laboratório 

 

ASSINATURA(S) DO(S) RESPONSÁVEL (IES) 
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