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Resultados da aprendizagem e competências
No fim da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
1. Identificar os diferentes tipos de macromoléculas biológicas (proteínas) e compreender as suas funções .
2. Aquisição de conhecimentos sobre os processos bioquímicos e hormonais fundamentais.
3. Conhecer o funcionamento das hormonas no organismo humano e as doenças das glându las de secreção interna.
4. Reconhecer a importância de hormonas e seus mecanismos reguladores.
5. Compreender e delinear os processos fisiológicos e fisiopatológicos das d oenças da tiroide e paratiroides, da hipófise, do pâncreas e das glândulas suprarrenais.
6. Diferenciar as características das fases de exposi ção dos agentes xenobióticos e a importância da existência de um sistema de Toxicovigilância.
7. Descrever a natureza das vias de absorção, distribuição, biotransformação e eliminação dos agentes tóxicos.
8. Interpretar resultados bioquímicos laboratoriais de modo a avaliar casos clínicos associados a quadros de intoxicação.

Pré-requisitos
Antes da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
Conhecimentos na área da biologia.

Conteúdo da unidade curricular
O conteúdo da unidade curricular compreende os seguintes tópicos: 1. Processos bioquímicos e hormonais, Endocrinologia: Integração endócrina e sinalização
celular; Hormonas hipotalâmicas / hipofisiotrópicas, Complexo hipotálamo-hipófise-tireóide: hormanas supra-renais, regulação da secreção gluco / mineralcorticoide;
Regulação hipotálamo-hipófise; Farmacogenética; 2. Mecanismos gerais de ação de substâncias tóxicas. Mecanismos bioquímicos de toxicidade. Toxicologia
Clínica;

Conteúdo da unidade curricular (versão detalhada)
1. 1. Processos bioquímicos e hormonais fundamentais:
- Proteínas e Elementos vestigiais (oligoelementos)
2. Endocrinologia - Integração endócrina e sinalização celular
- Hormonas hipotalâmicas/ hipofisiotrópicas
- Função tiróide: fisiologia, fisiopatologia, regulação;
- Complexo Hipotálamo-Pituitária-Tiróide e Hormonas supra-renais;
- Regulação da secreção androgénios adrenais e de estrogénios;
- Fisiopatologia das hormonas supra-renais, Regulação da secreção gluco/mineralcorticóides;
- Hormona do crescimento; Hormonas da hipófise anterior
- Regulação Hipotálamo-Pituitária
- Funções Pancreáticas: funções exócrinas e endócrinas: fisiologia e fisiopatologia
- Função Gastrointestinal/fisiologia e fisiopatologia
3. Monitorização sérica de fármacos
- Farmacogenética;
4. Mecanismos gerais de ação dos tóxicos.
5. Mecanismos bioquímicos da toxicidade.
6. Toxicologia Clínica:
- Avaliação clínica;
- Medidas de prevenção da continuação da absorção do tóxico e favorecimento da sua eliminação,
- Administração do antídoto.
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Métodos de ensino e de aprendizagem
Aulas teóricas - Metodologia expositiva, com recurso a meios audiovisuais. Disponibilização de materiais de estudo por via dos recursos de e-learning. Aulas
práticas – Realização de trabalhos práticos laboratoriais. Discussão de casos clínicos e artigos científicos.

Alternativas de avaliação
1. Avaliação 1 - (Ordinário, Trabalhador) (Final)
- Exame Final Escrito - 100%
2. Avaliação 3 - (Ordinário, Trabalhador) (Recurso, Especial)
- Exame Final Escrito - 100%
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