
DISCIPLINA:  INTERAÇÃO FUNGO CÉLULA-HOSPEDEIRA 
 

CARGA HORÁRIA: APROXIMADAMENTE 360 HORAS  

Período parcial (8 às 12 horas ou 13 às 17 horas) 

COORDENADORES: AUREA MARIA LAGE DE MORAES 

                                    LUCIMAR FERREIRA KNEIPP 

EMENTA 
 

Citologia dos fungos. Fatores de virulência fúngica. Adesão celular. O cultivo de 

linhagens de células animais como ferramenta para elucidar os possíveis eventos 

celulares utilizados pelos fungos para causar danos a célula hospedeira. A compreensão 

da relação fungo-hospedeiro é de crucial importância para o desenvolvimento de 

terapias, controle e profilaxia de doenças fúngicas. 

 
OBJETIVOS 
 

1. Conceituar os princípios básicos envolvidos na interação celular e sua 

aplicabilidade na área de Micologia   

2. Capacitar o aluno a cultivar fungos e células animais para realização de 

experimentos de interação celular 

3. Identificar as estruturas celulares dos fungos e os principais atributos utilizados 

por esses organismos para geração da doença 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Formação teórica a ser oferecida ao aluno: 

 

1. Fungos agentes de micoses humanas. Infecções cutâneas, subcutâneas e 

sistêmicas 

2. Principais estruturas celulares dos fungos, tais como parede celular, quitina e 

ergosterol 

3. Eventos das células fúngicas envolvidos com a patogênese, como capacidade de 

produção de biofilme, melanina, enzimas extracelulares e mudança morfológica 

4. Principais tipos de células animais utilizados em experimentos de interação com 

fungos in vitro.   

5. Cultivo de células fúngicas e animais e métodos de preservação 

6. Uso de culturas celulares em ensaios de citotoxicidade 

7. Quantificação e viabilidade de células fúngicas e animais.  

8. Adesão celular. Características, tipos de substratos e fatores de crescimento.  

9. Principais normas de biossegurança para o trabalho com fungos e células animais  

 

 

 



Atividades práticas a serem desenvolvidas pelo aluno durante o estágio: 

 

1. Preparação de meios de cultura e soluções para cultivo de fungos e de diferentes 

linhagens de células animais 

2. Técnicas de manobras assépticas para cultivo de fungos e células animais 

3. Diferentes métodos de preservação dos fungos e criopreservação de células animais  

4.  Contagem do número de células em câmara hemocitométrica de Neubauer 

5. Determinação da viabilidade celular pelo teste de redução do sal tetrazólio e sondas 

fluorescentes para avaliação em microscópio de fluorescência e/ou citômetro de fluxo 

6. Experimentos de interação de fungos e linhagens de células animais como macrófagos 

e células epiteliais 

7. Determinação da susceptibilidade das células fúngicas pela Técnica de Spread Plate, 

após interação com células animais  

8. Quantificação do número de células fúngicas aderidas/endocitadas utilizando 

coloração de Giemsa e observação em microscopia de luz.  

9. Treinamento de boas práticas de laboratório. Procedimentos adequados para 

manipulação de células fúngicas e animais em segurança 

 

AVALIAÇÃO  

 

A avaliação da disciplina compreenderá um relatório parcial, a ser entregue na metade 

do curso, um relatório final, a ser entregue no final do curso, além da elaboração de um 

pôster contendo um resumo de todo o conteúdo teórico e prático apreendido durante 

o curso. Esse pôster será apresentado oralmente no workshop do Curso de 

Especialização de nível Técnico em Biologia Parasitária e Biotecnologia (CENT), o qual 

realizar-se-á no final do Curso. Além da avaliação mencionada anteriormente, na qual o 

aluno deverá obter média maior igual a sete, o aluno deverá ter no mínimo, frequência 

de 75%. Tanto a frequência, quanto o desenvolvimento do aluno durante o estágio, 

serão acompanhados mensalmente pela coordenação do CENT, através de formulários 

que serão encaminhados à coordenação pelo Coordenador e/ou orientador do aluno.  
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