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Ementa
1.Introdução a disciplina; 2. Formação de espécies reativas de oxigênio e nitrogênio; 3. Papel
benéfico das espécies reativas; 4. Dano oxidativo a macromoléculas; 5. Defesas
antioxidantes enzimáticas e não-enzimáticas; 6. Estresse oxidativo; 7. Técnicas para',

avaliação de estresse oxidativo; 8. Envolvimento de estresse oxidativo em distintas l

patologias; 9. Compostos bioativos e alimentos funcionais.

Ob etivos
- Aprofundar conhecimentos importantes dentro de conceitos como espécies reativas,
antioxidantes e estresse oxidativo;

Compreender a relação do estresse oxidativo com as mais diversas enfermidades
humanas;
—Estimular o raciocínio para que o discente seja capaz de verificar a importância da utilização
de compostos bioativos frente a enfermidades induzidas por meio do estresse oxidativo e/ou

que sejam causadoras desse quadro;



—Estimular as habilidades de oratória dos acadêmicos mediante discussão de artigos e
apresentação de seminários nas temáticas a serem abordadas.

Conteúdo Pro ramático
—Apresentação da disciplina, dos conteúdos a serem abordados e da sistemática de trabalho;
- Espécies reativas de oxigênio e nitrogênio: conceito, fontes endógenas exógenas, funções

fisiológicas, danos a macromoléculas e marcadores diagnósticos;

Defesas antioxidantes: conceito, tipos, fontes, funções fisiológicas e marcadores',

diagnósticos;
- Estresse oxidativo: conceito, causa, biomarcadores diagnósticos;
— Estudo de biomarcadores do estresse oxidativo e sua relação com distintas patologias

humanas e no processo de envelhecimento;
—Compostos bioativos e alimentos funcionais: conceito, tipos, fontes, carência e sua relação
com distintas patologias humanas.

Atividades Práticas — ru os de 03 alunos
—Determinação de um ou mais biomarcadores de estresse oxidativo.

Observação: a atividade prática somente será realizada no caso de haver disponibilidade de
laboratório e especialmente de reagentes químicos.

Metodolo ia
A disciplina será conduzida especialmente no âmbito teórico, contudo dentro das

possibilidades do Programa poderá ser realizada uma aula prática, a fim de fixar melhor o

conteúdo abordado;

0 processo ensino aprendizagem terá por base aulas expositivo-dialogadas, com a
finalidade de transmissão do conhecimento do docente ao discente, assim como uma troca I

de informações, ideias e experiências entre professor-mestrando, mestrando-professor e
mestrando-mestrando. Como equipamentos serão utilizados projetor multimídia, quadro-

negro ou branco e giz ou pincel, respectivamente.

Além disso, o conteúdo abordado nas aulas não será voltado apenas para a formação de um

acadêmico com conhecimento na área de saúde e sim de um egresso com visão
multidisciplinar, com consciência social, comprometido e engajado na promoção da saúde
em meio acadêmico, científico e externo em seus vários aspectos.



Avaliação
critérios, mecanismos, instrumentos e eriodicidade)

A avaliação da aprendizagem dos estudantes será realizada levando-se em

consideração a assiduidade e o aproveitamento nos estudos. A frequência as atividades

desenvolvidas na disciplina deverá ser de, no mínimo, 75% (setenta e cinco), cabendo ao
docente o registro da mesma.

0 aproveitamento nos estudos será verificado pelo desempenho do estudante diante

,
dos objetivos propostos no plano de ensino e pela utilização de mais de um instrumento de

avaliação durante o transcorrer da disciplina.

A verificação do alcance dos objetivos previstos será realizada por meio da aplicação
'de diferentes instrumentos de avaliação previstos, como: apresentação de seminários,

relatório de aula prática (quando possível a realização da mesma) e participação durante as
discussões de artigos e apresentação de seminários por parte dos colegas.
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