
Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia e Biociências 
 
Disciplina:  BTC510048 Tópicos Especiais em Biotecnologia -  Avaliação Quantitativa de 
Risco Microbiológico 
 
Docentes:  
 
Prof. Maria Elisa Magri (Responsável) 
 
Público alvo: Alunos de mestrado e doutorado do PPG-BTC, e programas afins e 
complementares pertencentes à UFSC, como outros PPG na área das Ciências 
Biológicas, da Saúde e PPG-Engenharia Ambiental.  
Nº créditos: 2 créditos 
Total de horas/aula: 30 horas/aula 
Trimestre: 2017-3 
Período: 16/10 – 24/10 
Horário: manhã (8:30 – 12:30h) e/ou tarde (14:00 – 18:00h) (olhar cronograma) 
Vagas: 20 vagas 
Pré-requisitos: Não se aplica  
 
Obs.: Requerido uso de computador. Aqueles alunos que não tiverem disponibilidade 
de trazer o computador favor informar no início da disciplina. 
 
Objetivo da disciplina: 
Apresentação do método de Avaliação Quantitativa de Risco Microbiológico (AQRM). 
Este método é utilizado para avaliação dos riscos de agentes microbiológicos à saúde 
humana, em um cenário que define a probabilidade estatística de uma infecção pelo 
contato com a água, solo, alimentos, superfícies e/ou mãos contaminadas. Um cenário 
é formulado a partir de um problema, e a AQRM é utilizada como uma ferramenta 
para dar subsídios para avaliação e tomada de decisão por gestores públicos e /ou 
privados dentro da área de saúde ambiental e de vigilância em saúde. 
 
Ementa: 
1. Introdução à Avaliação Quantitativa de Risco Microbiológico, Agentes 

microbiológicos de interesse relacionados ao risco sanitário. 
2. Cenários de risco e conceito de Dose-resposta, Estimativa Pontual de Risco. 
3. Modelos de Dose-resposta, Persistência de microrganismos.  
4. Sumarização de resultados de modelos, caracterização do risco e análise de 

sensibilidade. 
 
Metodologia: 
Metodologia baseada em aulas expositivas com proposições e discussões conduzidas 
em sala de aula. Construção de conceitos com a metodologia da problematização e 
aprendizagem baseada em problemas. Condução de atividades e exercícios individuais 
e em grupos – em sala de aula. 
 
  



Método e Critérios de Avaliação: 
Participação dos alunos nas discussões e elaboração de exercícios em sala de aula, e 
apresentação de seminários. As notas serão atribuídas às seguintes atividades, e com 
os respectivos pesos: 
Avaliação 1 – Peso 30% 
Leitura dirigida de artigos científicos com a elaboração de fichamento e apresentação 
de resumo em sala de aula. 
Trabalho em equipes. 
Avaliação 2 – Peso 60% 
Elaboração de uma avaliação quantitativa de risco pontual em casos hipotéticos de 
contaminação ambiental e exposição de humanos à agentes etiológicos. Apresentação 
do trabalho em sala de aula. 
Trabalho em equipes. 
 
Cronograma: 

Dia Horário Conteúdo 

16/10 (segunda-feira) 14:00 – 18:00h 

Introdução à Avaliação Quantitativa de 
Risco Microbiológico, Agentes 
microbiológicos de interesse relacionados 
ao risco sanitário. 

17/10 (terça-feira) 

8:30 – 12:30h  
Cenários de risco e conceito de Dose-
resposta. 
Exercício de estabelecimento de cenários. 

14:00 – 18:00h 
Modelos de Dose-resposta, Persistência de 
microrganismos. 
Exercício de cálculo de dose – Excel. 

18/10 (quarta-feira) 14:00 – 18:00h 
Sumarização de resultados de modelos, 
caracterização do risco. Uso de softwares 
para o cálculo de probabilidade de risco. 

19/10 (quinta-feira) 
8:30 – 12:30h  

Avaliação quantitativa de risco pontual. 
Risco aceitável segundo a OMS. 

14:00 – 18:00h Apresentação do trabalho 1. 

23/10 (segunda-feira) 14:00 – 18:00h Avaliação quantitativa de risco pontual. 

24/10 (terça-feira) 14:00 – 18:00h Apresentação do trabalho 2. 
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