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Resultados da aprendizagem e competências
No fim da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
1. Identificar as diferenças entre os sistemas terapêuticos convencionais e os novos sistemas terapêuticos.
2. Adquirir conhecimento sobre as diversas classes de biomateriais utilizados em sistemas terapêuticos.
3. Compreender a importância das propriedades dos biomateriais nas suas aplicações em sistemas terapêuticos.
4. Compreender a importância da nanotecnologia na produção de novos sistemas terapêuticos.
5. Identificar e compreender a utilização de novos nanosistemas.
6. Compreender a importância da incorporação e libertação de agentes terapêuticos em Engenharia de Tecidos.
7. Aplicar os conhecimentos oriundos de diferentes áreas complementares de uma forma criativa e integrada no desenvolvimento de novas soluções terapêuticas.
8. Desenvolver a capacidade de análise de textos científicos e explicar os fundamentos teóricos dos problemas práticos.

Pré-requisitos
Não aplicável

Conteúdo da unidade curricular
Sistemas convencionais: vantagens e limitações. Novos sistemas terapêuticos: vantagens e limitações. Biomateriais: a importância dos biomateriais nos sistemas
terapêuticos. Nanotecnologia aplicada aos sistemas terapêuticos: conceitos gerais. Engenharia de tecidos e as suas aplicações na entrega de agentes terapêuticos

Conteúdo da unidade curricular (versão detalhada)
1. Sistemas convencionais: vantagens e limitações.
2. Novos sistemas terapêuticos: vantagens e limitações.
3. Biomateriais: a importância dos biomateriais nos sistemas terapêuticos.
- Propriedades físico-químicas.
- Classes de materiais
- Biocompatibilidade e Biodegrabilidade.
4. Nanotecnologia aplicada aos sistemas terapêuticos: conceitos gerais.
- Lipossomas e Micelas;
- Dendrímeros;
- Fulerenos;
- Nanopartículas: poliméricas, lipídicas e metálicas.
5. Engenharia de tecidos e as suas aplicações na entrega de agentes terapêuticos
6. Na componente laboratorial:
- Preparação e avaliação da eficácia de encapsulação em micropartículas de alginato.
- Preparação e avaliação da eficácia de libertação de agentes terapêuticos em hidrogéis de quitosano.
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Métodos de ensino e de aprendizagem
As horas presenciais são lecionadas com recurso à tecnologia de video-conferência pelos colegas Maximiano Ribeiro e Paula Coutinho Borges do IPG. Métodos
expositivo, interrogativo, demonstrativo, activo, 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)
- Exame Final Escrito - 60% (Prova escrita (exame), da componente teórica)
- Trabalhos Práticos - 40% (Trabalho de grupo.)
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