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No fim da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
1. Reconhecer a importância da bioatividade de produtos naturais
2. Conhecer os mecanismos básicos da atividade antioxidante, anticancerígena, anti-inflamatória, antimicrobiana, antimalárica, analgésica
3. Relacionar a atividade biológica com compostos bioativos
4. Distinguir procedimentos in vivo, in vitro e ex vivo de avaliação de bioatividade
5. Aplicar técnicas in vitro de screening de avaliação da atividade biológica de produtos naturais
6. Analisar e discutir os resultados experimentais

Pré-requisitos
Não aplicável

Conteúdo da unidade curricular
Do screening de actividade biológica de produtos naturais ao fármaco Modelação molecular e previsão da bioactividade Bioactividade de matrizes e produtos
naturais Procedimentos in vivo, in vitro e ex vivo de avaliação de bioactividade

Conteúdo da unidade curricular (versão detalhada)
1. Do screening de actividade biológica de produtos naturais ao fármaco
2. Modelação molecular e previsão da bioactividade
3. Bioactividade de matrizes e produtos naturais
- Actividade antioxidante, anticancerígena, anti-inflamatória
- Actividade antimicrobiana, antimalárica, analgésica e anti-hipertensiva
- Mecanismos básicos e compostos bioactivos relacionados
4. Procedimentos in vivo, in vitro e ex vivo de avaliação de bioactividade
- Técnicas in vitro de screening de avaliação da actividade biológica
- Cultura de células animais
- Ensaios in vivo e ex vivo envolvendo experimentação animal
5. Na componente laboratorial: rastreio de atividade biológica em diversas matrizes, nomeadamente:
- atividade antioxidante, antimicrobiana e antitumoral,
- estabelecendo uma correlação entre essa atividade e a composição química dos extratos analisados.
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Métodos de ensino e de aprendizagem
As horas presenciais são lecionadas com recurso à tecnologia de videoconferência e partilhadas com os colegas Paula Coutinho do IPG. Métodos expositivo,
interrogativo, demonstrativo, ativo, resolução de problemas e simulações integram-se nas diferentes tipologias: ensino teórico-prático (TP), prático e laboratorial
(PL), e orientação tutorial (OT).

Alternativas de avaliação
- Alternativa única - (Ordinário, Trabalhador) (Final, Recurso, Especial)
- Portfólio - 100% (Registo de atividades práticas)
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Português, com apoio em inglês para alunos estrangeiros
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