
ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: MICOLOGIA MÉDICA 

CARGA HORÁRIA: 460 horas 

COORDENADORES: Maria Helena Galdino Figueiredo de Carvalho e Rowena 

Alves Coelho  

 

EMENTA  

Fungos de importância médica e veterinária. Micoses causadas por fungos 

patogênicos e oportunistas. Métodos laboratoriais para diagnóstico das micoses. 

Mecanismos de ação e resistência de fármacos antifúngicos. Testes de 

suscetibilidade aos antifúngicos. 

 

OBJETIVO 

Apresentar os princípios básicos da Micologia e sua aplicabilidade nas 
diferentes áreas da saúde. Capacitar o aluno a manusear os equipamentos 
básicos utilizados em laboratório de micologia. Conhecer técnicas de diagnóstico 
micológico e testes de suscetibilidade aos antifúngicos. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Formação teórica a ser oferecida ao aluno: 

 
1- Fungos de importância médica: fungos patogênicos e fungos oportunistas. 

2- Conceituação das micoses: superficiais, cutâneas, subcutâneas, sistêmicas e 

oportunistas. 

3- Noções básicas de biologia molecular aplicadas à micologia médica.  

4- Antifúngicos: classes, mecanismos de ação, ação fungistática e ação 

fungicida.   

5- Mecanismos de resistência aos antifúngicos.  

6- Bases biotecnológicas no desenvolvimento de novos fármacos antifúngicos, 

vacinas e métodos diagnósticos. 

 
 
Atividades práticas a serem desenvolvidas pelo aluno durante o estágio: 

 

1- Coleta e processamento de espécimes clínicos para diagnóstico micológico; 

2- Identificação de agentes de micoses em parasitismo (Exame direto e Tinta 

Nanquim); 

3- Identificação de leveduras e fungos filamentosos em cultivo;  

4- Testes de suscetibilidade aos antifúngicos: microdiluição, disco difusão e E-

test. 

5- Técnicas moleculares aplicadas à micologia médica: extração de DNA, PCR, 

análise de sequenciamento. 

 



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 aprendido 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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