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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CAMPUSARARANGUA

CENTRO DE CIENCIAS, TECNOLOGIAS E SAUDE
COORDENADORIA ESPECIAL DE FÍSICA, QUÍMICA E MATEMÁTICA

PROGRAMA DEENSINO

V.OBJETIVOS

Objetivo Geral
Ao fim do semestre o aluno deverá ser capaz de identificar a estrutura e a função dos componentes
moleculares das células e de compostos químicos biologicamente importantes; bem como descrever as
reações realizadas pelas células vivas envolvidas nos processos metabólicos de proteínas. carboidratos e
ipídeos

Objetivos Específicos

Compreender a importância e função das biomoléculas presentes nas células8

Compreender as reações celulares no metabolismo de proteínas, carboidratos e lipídeos8

Compreender a integração das vias metabólicas em diferentes condições fisiológicas e as8

adaptações nos principais tecidos de um organismo
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nucléicos
Conceito de catálise. enzima. substrato e centro ativol classificação de enzimasl cofatores eEnzima8

coenzimas. Cinética enzimática. equação de Michaelis-Menten e conceito de Km. Fatores que afetam a
atividade enzimática: inibição enzimática, isozimas e enzimas regulatC)rias. Quantificação de atividade
enzimática

1.IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA

CODÉGO

FQM7420

NOME DA DISCIPLINA

Bioquímica Básica

NADE HORAS-AULA
SEMANAIS:

TEÓRICAS PRATICAS
4 É

TOTALDE
HORAS-AULA
SEMESTRAIS

72

MODALIDADE

Presencial

ll.PRE-REQUISITO(S)
CÓDIGO NOME DA DISCIPLINA

Não há

111. CURSO(S) PARA O(S) QUAL(IS) A DISCIPLINA E OFERECIDA
Fisioterapia

EV.EMENTA

R7íêiãbõíísmo celular, aspectos bioquímicos necessários à compreensão do funcionamento normal dos
diferentes tecidos: órgãos e sistemas correlacionados com aspectos clínicos. Biomoléculas. Bases
blomoleculares, bioenergéticas e metabólicas do funcionamento orgânico. Princípios de regulação do
metabolismo. Cinética enzimática, organização bioquímica da célula e processos de transporte. Química e
metabolismo dos carboidratos. lipídeos. aminoácidos, nucleotídeos e das proteínas
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Digestão. Absorção e Transporte: D gestão
digestivas: zimogênios e enzimas proteolíticas.
Princípios de Bioenergética: Leis da termodinâmica: conceito de energia livre, delta G. entropia e entalpla
Compostos ricos em energia e energia livre padrão da hidrólise do ATP.
Introdução ao Metabolismo: Vias metabólicas centrais: Conceito de metabolismo: catabolismo e
anabolismo. Vias anfibólicas. Descrição geral das vias catabólicas. anabólicas e anfibólicas. Interrelações
Aspectos da estrutura e função celular: compartimentalização das vias metabólicas. Aspectos gerais da
regulação do metabolismo
Glicólise: Visão geral do metabolismo de monossacarídeos e reações da via glicolítica. Fermentação
láctica e fermentação alcoólica: descarboxilação do piruvato. Reações irreversíveis. Regulação. produção
de ATP: balanço energético.
Glicogenólise e Glicogênese: Degradação do glicogênio e do amido. Regulação hormonal da quebra do
glicogênio e o papel do AMPc neste processo. Síntese do glicogênio e do amido e sua regulação
Diferenças no metabolismo do glicogênio hepático e muscular.
Gliconeogênese e Via das Pentoses: Reversão de via glicolítica Precursores metabólicos da
gliconeogênese. Regulação alostérica e hormonal. Vía das pentoses: fase oxidativa e não-oxidativa
Relação entre a via das pentoses e a biossíntese de ácidos graxas e de nucleotídeos
Ciclo de Krebs: Localização intracelular das enzimas do ciclo de Krebs. Oxidação do piruvato a acetil-
CoA Papel central do acetil-CoA no metabolismo. Reações do ciclo dos ácidos tricarboxílicos Natureza
anflbólica do ciclo. Reações anapleróticas. Regulação e balanço energético
Cadeia Respiratória: Conceito geral de reações de oxi-redução. Enzimas e coenzimas dos complexos da
cadeia de transporte de elétrons. Acoplamento com a fosforilação oxidatlva e balanço energético
Inibidores, desacopladores e seus mecanismos de ação
Beta-oxidação: cetogênese e cetólise. Ciclo do glioxalato: Ativação das lipases. ativação dos ácidos
graxos. Papel da carnitina. Reações de oxidação de ácidos graxos saturados e insaturados. com número
par e ímpar de átomos de carbono. Produção de corpos cetõnicos. Regulação da Beta-oxidação. da
cetogênese e da cetólise. Relação entre Beta-oxidação e o ciclo do giioxalato nas plantas
Biossíntese de Ácido Graxos: Localização intracelular das enzimas da biossíntese dos ácidos graxos
Transporte de acetil-CoA para o citosol. Formação do malonil-CoA. Reações do complexo da ácido graxo
sintetase. Regulação a curto e longo prazo
Metabolismo de aminoácidos e proteínas: Metabolismo geral de proteínas. Balanço nitrogenado: relação E.
ingestão/excreção. Degradação dos aminoácidos. Reações de transaminação e desaminacão llbi
Aminoácidos glicogênicos e cetogênicos. Ciclo da ureia e sua relação com o Ciclo de Krebs Regulação
Interrelação Metabólica: Esquema geral do metabolismo e sua regulação. Interconversões entre as
biomoléculas e adaptações dos tecidos. Exemplos de adaptações metabólicas. Regulação hormonal e
vias de sinalização celular.
Biosíntese de Proteínas: Componentes requeridos na biossíntese de proteínas. Processo biossíntétlco
ativação dos aminoácidos, iniciação. alongamento e terminação da cadeia polípeptídica Processamento
pós-traducional. Inibidores da síntese proteica. O código genético. Noções de regulação da síntese de
OÊULeilldb
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VII.BIBLIOGRAFIA BÁSICA
l LEHNINGER. A.L. NELSON, D.L.l COX, M.M. Princípios de Bioquímica de Lehninger. 5. ed. Porto

Alegre: Artmed; 201 1
2. MURRAy. ROBERT K= HARPER. HAROLD A : GRANNER. DARyl K.l RODWELL. VW.H. Bioquímica

Ilustrada. 27. ed. Rlo de Janeiro: McGraw Hil1. 2007
3 VOET. D.: VOET. J.G.: PRATT. C.W. Fundamentos de bioquímica: a vida em nível molecular. 4 ed

Porto Alegre: Artmed: 2014

Vlil.BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
4 LÉHNINGER. ALBERT L. Bioquímica. São Paulo: E. Blucher. 1976-1977
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CHAMPE. P.C.l HARVEY. R.AI FERRIER, D.R. Bioquímica ilustrada. 4. ed. Porto Alegre: Artmed. 2009
DEVLIN. T.M. Manual de Bioquímica com correlações clínicas. 6. ed. São Paulo: Edgard Blucher, 2007
SMITH, COLLEEN M.l MARKS. A.D.l LIEBERMAN. M. Bioquímica médica básica de Marks: uma
abordagem clínica. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2007.
BERG, J.M.l TYMOCZKO, J.L.l STRYER, L. Bioquímica. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.

Os livros acima citados encontram-se na Biblioteca Central e na Biblioteca Setorial de Araranguá
íwww. bu . ufsc . br) .

O referido programa de ensino foi aprovado na 16a reunião ordinária do Colegiado do
Departamento em 16 de março de 201 8
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