UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO
BIOLOGIA APLICADA À SAÚDE
Tema: A vida celular e os processos patológicos do ponto de vista molecular:
adaptação, ciclo celular e morte celular.
C.H total = 60h
Data: 30/05 a 14/06 (14h – 18h)
Coordenador: Lucas Brandão
Professores participantes: Rafael Lima Guimarães; Fabrício Souto
EMENTA

Introdução ao estudo molecular de processos patológicos. Estímulos e lesões bioquímicas,
genéticas e ambientais. Aprofundamentos nas adaptações celulares, ciclo celular e morte
celular. Métodos de investigação do ciclo celular e morte celular. Adaptações celulares,
ciclo celular e morte celular aplicada à patogênese de doenças humanas.
OBJETIVOS DA DISCIPLINA

- Capacitar o aluno a reconhecer os principais mecanismos moleculares e bioquímicos
utilizados pelas células e tecidos para adaptarem-se às variações ambientais e agressões
químicas e genéticas dos quais resultam os processos patológicos gerais.
- Identificar como as adaptações celulares, ciclo celular e morte celular são envolvidos no
desencadeamento de doenças.
- Capacitar o aluno a interpretar, a nível molecular/celular, os métodos de investigação do
ciclo celular e morte celular.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO












Introdução ao molecular ao estudo das doenças;
Estímulos celulares:
o Causas de Lesão química (isquemia, hipóxia, anóxia, lesão por reperfusão);
o Causas de Lesão genética (mutações, irradiações, reparo do DNA);
o Causas de lesões ambientais (infecções por patógenos, temperatura
o Transduções de Sinais moleculares: conversas celulares.
Adaptações celulares: hipertrofia, hiperplasia, dentre outras.
o Vida intracelular de patógenos
o Matriz extracelular e os aspectos moleculares do envelhecimento celular;
Controle molecular do ciclo celular
Mecanismo molecular da morte celular:
o Apoptose;
o Necrose regulada;
o Piroptose;
o Necroptose
o Dentre outras
Adaptações celulares, ciclo celular e morte celular aplicado ao estudo de doenças
o Bases moleculares do câncer e fundamentos da carcinogênese
o Bases moleculares Infarto Agudo do Miocárdio
o Bases moleculares da infecção pelo HIV
o Bases moleculares da Infecção pelo ZIKV
o Dentre outras
Técnicas de diagnóstico – testes moleculares, Morfometria, Imunocitoquímica,
Imunohistoquímica, Tissue Microarray (TMA)
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