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Objetivos / Competências
Estudar os princípios gerais da biologia molecular e celular ao serviço da bacteriologia, micologia e virologia clínica, como auxílio
à profilaxia e diagnóstico da doença infecciosa. Atribuir competências para a eficaz e segura recolha, manipulação e
processamento de material biológico à luz das exigências correntes, de forma a garantir o cumprimento do código de boas práticas
no laboratório. Habilitar o estudante dos instrumentos básicos de interpretação, tratamento e avaliação de resultados como
valorização científica da recolha de dados. Instruí‐lo para as exigências em qualidade, quantidade, formato de colheita e
pertinência da informação clínica para a garantia de uma adequada análise e técnica laboratorial.
Conhecer os princípios métodos de pesquisa de parasitas teciduais ao serviço da parasitologia clínica, como auxílio à profilaxia e
diagnóstico da doença parasitária.
Colher ou assistir a colheitas, minimizando o stress do animal e com influência mínima na amostra.

Conteúdos programáticos resumidos
TEÓRICOS: Conceitos essenciais da epidemiologia das doenças infecciosas de etiologia bacteriana, viral, fúngica e parasitária.
Estudo e identificação dos principais agentes etiológicos por métodos clássicos, automáticos e semi‐automáticos. Princípios de
vacinação. Guidelines WSAWA. Parasitologia laboratorial. Recolha de amostras para realização de testes laboratoriais. Previsão
laboratorial de doenças endócrinas e tumorais. Marcadores Serológicos. Marcadores tumorais. Autoanalisadores. Métodos para
Pesquisa de Parasitas Teciduais. Digestão enzimática de amostras de músculo. Métodos imunológicos (imunofluorescência e
métodos imunoenzimáticos). Métodos para Pesquisa de Hemoprotozoários. Identificação de Hemoprotozoários.

PRÁTICOS: Previsão laboratorial da eficácia terapêutica de antibióticos com interesse clínico. Testes bioquímicos e análise
estrutural. Pesquisa de antigénios virais, genoma viral e anticorpos virais. Identificação de Hemoprotozoários e de Parasitas
Teciduais.

Metodologias de ensino e critérios de avaliação
Esta unidade curricular disporá de aulas teóricas expositivas, compilação de bibliografia e aulas práticas laboratoriais, em contexto
real de trabalho.
A avaliação dos conhecimentos teóricos e práticos será efectuada mediante a realização de uma prova ou trabalho escrito,
conforme acordado no início do semestre lectivo.
O estudante obterá aprovação à disciplina se a sua classificação for igual ou superior a 9,5 valores.
Caso o estudante não realize ou não fique aprovado na frequência, terá acesso ao exame da época normal ou ao exame da à
época de recurso.
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