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No fim da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
1. Compreender a importância dos vírus como agentes de infeção no Homem.
2. Compreender a patogénese da infeção viral, prevenção e tratamento.
3. Adquirir conhecimentos necessários ao diagnóstico laboratorial em Virologia.
4. Compreender a patogénese da infeção fúngica e dos meios disponíveis para a prevenção e tratamento.
5. Adquirir os conhecimentos necessários para a manipulação e identificação dos fungos no laboratório.
6. Analisar e compreender os ciclos evolutivos e os mecanismos de transmissão ao homem das parasitoses mais prevalentes.
7. Adquirir conhecimentos necessários para saber qual o diagnóstico laboratorial indicado para as principais parasitoses mundiais.

Pré-requisitos
Antes da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
Pressupõem-se conhecimentos básicos de Microbiologia Geral, Imunologia, Biologia Celular e Genética.

Conteúdo da unidade curricular
Propriedades gerais dos vírus; diagnóstico laboratorial e tratamento dos vírus mais importantes em patologia humana. Características gerais da célula fúngica;
Infeções fúngicas mais importantes no Homem; técnicas de diagnóstico laboratorial: isolamento e identificação. Relação parasita-hospedeiro; estudo dos
protozoários e helmintas com interesse médico-sanitário e respetivas parasitoses; técnicas de diagnóstico laboratorial em parasitologia.

Conteúdo da unidade curricular (versão detalhada)
1. Virologia
- Propriedades gerais do vírus: estrutura, multiplicação e taxonomia.
- Mecanismos de patogénese Viral.
- Formas de prevenção (imunização passiva e imunização ativa).
- Agentes antivirais usadas na prática clínica
- As diferentes família virais e os vírus mais importantes em patologia humana.
- Os vírus mais importantes em patologia humana.
2. Virologia Prática Laboratorial.
- Breves considerações teórica práticas sobre o diagnóstico laboratorial das infeções virais.
- Aplicação de técnicas laboratoriais, ao diagnóstico virológico.
- Analise e discussão de resultados de casos clínicos reais
3. Micologia
- Características estruturais e fisiológicas da célula fúngica, sua taxonomia e multiplicação.
- Patogénese das doenças fúngicas.
- Os principais grupos de fungos e os fungos mais importantes em patologia humana.
- Importância dos fungos no mundo biológico e na biotecnologia.
- Agentes antifúngicos usados na prática clínica
4. Micologia-práticas laboratoriais
- Breves considerações sobre diagnóstico laboratorial das infecções fúngicas.
- Aplicação de técnicas micológicas fundamentais, sementeira, isolamento e identificação.
- Testes de susceptibilidade aos antifúngicos
5. Parasitologia
- Introdução a parasitologia: relação hospedeiro parasita;
classificação taxonomica
- Patogénese das doenças parasitárias.
- Estudos dos protozoários e Helmintas com interesse médico-sanitário e respectivas parasitoses.
- Agentes antiparasitários
6. Parasitologia práticas laboratoriais
- Estudo macro e microscópico da morfologia das formas parasitárias.
- Outras técnicas de diagnóstico laboratorial em parasitologia.
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Métodos de ensino e de aprendizagem
Aulas teóricas - Metodologia expositiva, com recurso a meios audiovisuais. Disponibilização de materiais de estudo por via dos recursos de e-learning. Aulas
práticas – Realização de trabalhos práticos laboratoriais. Discussão de casos clínicos e artigos científicos.

Alternativas de avaliação
1. Alternativa 1 - (Ordinário, Trabalhador) (Final, Recurso, Especial)
- Exame Final Escrito - 50% ((Componente teórica em exame escrito. Para aprovação nota mínima de 8, 5 valores))
- Exame Final Escrito - 30% ((Componente prática em exame escrito. Para aprovação nota mínima de 8, 5 valores))
- Apresentações - 20% ((Realização de trabalho com apresentação oral))
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Alternativas de avaliação
2. Alternativa 2 - (Trabalhador) (Final, Recurso, Especial)
- Exame Final Escrito - 60% ((Componente teórica em exame escrito. Para aprovação nota mínima de 8, 5 valores))
- Exame Final Escrito - 40% ((Componente prática em exame escrito. Para aprovação nota mínima de 8, 5 valores))
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