Microbiologia / Microbiology
Objetivos de aprendizagem
–

Relacionar a importância da Microbiologia na MED e em outras áreas

–
Distinguir um microrganismo procariótico de um eucariótico, identificando as
características estruturais e funcionais dos microrganismos procarióticos versus
eucarióticos.
–
Compreender a importância dos fungos em MED e identificar os mecanismos
dos antifúngicos em MED.
–

Identificar as características gerais dos vírus.

–
Identificar os factores que influenciam o crescimento e metabolismo dos
microrganismos.
–
Identificar e descrever os mecanismos de ação dos diferentes agentes
antimicrobianos e suas resistências.
–

Identificar e descrever os factores de virulência microbianos.

–

Identificar as diferentes relações parasita-hospedeiro

–

Compreender a ecologia oral: o microbioma oral.

–

Caracterizar microbiológicamente os principais agentes das infeções orais.

–

Compreender a importância das infeções cruzadas em MED e caracterizá-las.

Learning objectives
- Relate the importance of Microbiology at MED and other areas
- Distinguish a prokaryotic microorganism of a eukaryotic microorganism.
- Structural characteristics of prokariotic and eukariotic microorganisms.
- Metabolic characteristics of prokariotic and eukariotic microorganisms.
- Structural characteristics of virus
- Microbial growth
- Infection mechanisms
- Antimicrobials and the mechanisms of bacteria resistance
- Oral microbiome and the Human microbiome
- Microbiology of diseases in dentistry
- Cross infection in Dentistry

Conteúdos programáticos
O programa da disciplina de Microbiologia Geral irá abordar os conceitos base e
fundamentais sobre o mundo microbiológico e da ecologia oral na microbiologia das
infecções da cavidade oral.
- Importância da Microbiologia no mundo e nas diferentes áreas de aplicação
- História da Microbiologia e a Taxonomia microbiana
-Diferenciar e identificar as características estruturais dos microrganismos eucariotas e
procariotas
-Identificar os factores que influenciam o crescimento e nutrição dos microorganismos
-Identificar os factores de virulência microbianos
- Identificar as diferentes relações parasita-hospedeiro
- Identificar e diferenciar as defesas inatas e adquiridas do Hospedeiro
- Os agentes antimicrobianos e os mecanismos de resistência bacterianos.
- O Microbioma oral
- As infecções microbianas da cavidade oral.
- As infecções cruzadas em Medicina dentária: relevância para as infecções víricas

Contents
The program of General Microbiology will discuss the basic and fundamental concepts
of the microbiological world and the importance of the microbiology in dentistry is will
discuss, as the oral ecology and the principal agents of the diseases in oral medicine.
- Prokariotic versus eukariotic microorganisms.
- Importance of the Microbiology in the world.
- History of the microbiology; Taxonomy of the microrganisms
- Structural characteristics of prokariotic and eukariotic microorganisms.
- Microbial growth and nutrition
- Parasite-host relationships
- Virulence caracteristics.
- Immunity of the host.
- Antimicrobials and the mechanisms of bacteria resistance

- Microbiome oral and the commensal flora of Human
- Microbiology of diseases in dentistry
- Cross infections in Oral medicine: the importance of the virus infection
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