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Resultados da aprendizagem e competências
No fim da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
Dominar a correcta identificação botânica do material vegetal. Realizar ensaios de autenticação através da análise microscópica de pós e ensaios de extracção e
caracterização de constituintes activos

Este documento só tem validade académica depois de autenticado, em todas as suas folhas, com o selo a óleo da Instituição.

Pré-requisitos
Antes da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
Ter conhecimentos sobre noções básicas de taxonomia, morfologia, anatomia e histologia vegetal

Conteúdo da unidade curricular
Princípios gerais da aplicação de medicamentos e produtos naturais. Importância da taxonomia, morfologia, anatomia e histologia vegetal e da farmacognosia na
determinação da origem dos materiais vegetais, correta identificação botânica e parte da planta utilizada. Ensaios macroscópicos e microscópicos. Métodos
combinados para identificação e caracterização de drogas vegetais. Análise organolética: cor, odor, sabor e textura. Histoquímica. Tecidos vegetais e estrutura das
plantas vasculares.

Conteúdo da unidade curricular (versão detalhada)
1. Princípios gerais da aplicação de espécies em medicamentos e produtos naturais derivados de plantas
2. Importância da taxonomia, morfologia, anatomia e histologia vegetal e da farmacognosia
- Correcta identificação botânica e determinação da origem dos materiais vegetais.
3. Famílias botânicas das Angiospérmicas e Gimnospérmicas que mais contribuem com compostos bioactivos.
- Principais famílias de Angiospérmicas e Gimnospérmicas
4. Métodos combinados para identificação e caracterização de drogas vegetais.
- Ensaios macroscópicos e microscópicos. Análise organoléptica: cor, odor, sabor e textura.
5. Métodos e técnicas da investigação em fitoquímica
- Extracção e caracterização química de ósidos e poliósidos
- Derivados das vias do acetato (e. g. corpos gordos), xiquimato, mevalonato (e. g. óleos essenciais
- Compostos azotados (e. g. alcalóides).
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Métodos de ensino e de aprendizagem
Aulas teórico-práticas. Exposição oral conceitos fundamentais. Realização de protocolos experimentais, trabalhos de índole prática e laboratorial. Exposição oral,
ilustrada com exemplos práticos e questões dirigidas aos estudantes de forma a promover a discussão do tema e a participação do grupo. TIC para estimular o
interesse pelas matérias e promover o reforço da aprendizagem mesmo à distância

Alternativas de avaliação
- Avaliação - (Ordinário, Trabalhador) (Final, Recurso, Especial)
- Relatório e Guiões - 20% (Avaliação diagnostica dos protocolos laboratoriais)
- Prova Intercalar Escrita - 40% (Trabalho individual escrito com apresentação oral: sistemática PAM ou Exame escrito teórico-prático)
- Exame Final Escrito - 40% (Exame escrito de conteúdos teórico-práticos relativos à identificação de drogas vegetais)
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