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CURSO: Farmácia 
SÉRIE: 2º e 3º Semestres 
DISCIPLINA: Mecanismos de Agressão de Defesa 
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3 horas/aula 
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas 
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I – EMENTA 
  
A disciplina visa integrar o conhecimento das áreas de imunologia, bacteriologia, virologia e 
micologia, possibilitando a compreensão das interações dos agentes infecciosos com o 
organismo humano ao abordar mecanismos de patogenicidade e virulência, assim como a 
imunofisiologia e os mecanismos de defesa do hospedeiro associados às doenças infecciosas..  
 
II – OBJETIVOS GERAIS 
  
Compreender os mecanismos de agressão e defesa do organismo, abordando processos 
infecciosos bacterianos, virais e fúngicos e o funcionamento do sistema imunológico. 
 
 III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
  
Caracterizar a imunofisiologia e os distúrbios do sistema imune, assim como identificar as causas 
das doenças considerando as inter-relações das estruturas dos diferentes microrganismos 
(bactérias, fungos e vírus) e as interações intercelulares e contribuições humorais para o 
desenvolvimento de respostas protetoras, enfatizando as medidas profiláticas. 
 
      
IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
Unidade I 
Aspectos morfológicos, biológicos e patogênicos dos diferentes tipos de microrganismos. 
Visão geral dos microrganismos: caracterização da estrutura, do metabolismo e da reprodução de 
bactérias, vírus e fungos. 
 
Crescimento bacteriano e resistência a antimicrobianos: curva de crescimento bacteriano in vitro 
e fatores interferentes (temperatura, atmosfera gasosa, pH, pressão osmótica, metabolismo). 
Mecanismos de variabilidade genética bacteriana e desenvolvimento de resistência a agentes 
antimicrobianos. 
 
Interação dos microrganismos com o ser humano: microbiota e microrganismos patogênicos 
(colonização, adesão, invasão, fatores de virulência, patogenicidade e toxinas). 
Infecções bacterianas causadas por cocos Gram positivos, cocos Gram negativos, bacilos Gram 
negativos, bacilos Gram positivos, bacilos álcool-ácido resistentes, espiroquetas e vibriões. 
Micoses superficiais (pitiríase versicolor), cutâneas (dermatofitoses), subcutâneas (esporotricose), 
sistêmicas (criptococose, histoplasmose e paracoccidioidomicose) e oportunistas (candidíase).   
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Infecções virais causadas por HIV, HPV, vírus da hepatite, arbovírus, herpes vírus, vírus da gripe 
e vírus causadores de doenças clássicas infantis. 
 
Unidade II 
Imunidade nas respostas aos mecanismos de agressão. 
Imunidade inata: células envolvidas, barreiras naturais, reaçáo inflamatória e sistema 
complemento. 
Imunógenos, antígenos e epítopos. 
Processamento e reconhecimento antigênicos. 
Imunidade adaptativa: células, tecidos e órgãos linfoides, resposta celular com ativação de 
linfócitos TCD8+ e de linfócitos CD4+ (subpopulações THl, TH2 e Treg) e resposta humoral 
específica (ativação de linfócitos B e produção de anticorpos).   Resposta imune a infecções. 
 
Unidade III 
Imunidade, diagnóstico e alterações da resposta imune. 
Imunidade ativa: histórico da imunoprofilaxia, características dos principais tipos de vacinas. 
Imunidade passiva natural e artificial (imunoterapia). 
Diagnóstico imunológico e interação antígeno-anticorpo. 
Alterações do sistema imune: autoimunidade (artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistêmico, 
diabetes mellitus tipo 1, miastenia gravis, doença de Graves e tireoidite de Hashimoto), 
imunodeficiências primárias e secundárias. 
Reações de hipersensibilidade tipo I a IV. 
Resposta imune a transplantes compatibilidade de grupo sanguíneo (sistema ABO, Rh e 
eritroblastose fetal), resposta imune a aloenxertos e imunossupressores. 
Resposta imune a tumores — antígenos tumorais, mecanismos tumorais de evasão. 
 

PROVA SUBSTITUTIVA 
EXAME 

 
 V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO 
  
- Aulas Teóricas Expositivas, 
- Discussão de Textos Recomendados; 
 
RECURSOS 
 
Audiovisuais (multimídia): TV e Vídeo;  Data show - Notas de Aula, Atlas, Workbook, Classwork,  
 
AVALIAÇÃO 
 
 
- Provas Bimestrais (Oficiais); 
- Apresentação de Trabalhos e Seminários. 
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