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Classificação:  

 

Área de concentração: Fisiologia 

 

Domínio conexo: Fisiologia Endócrina 

 

Caráter : optativo.  

 

Objetivos: Revisão e discussão de tópicos recentes relacionados aos mecanismos de 

controle das múltiplas variáveis reguladoras do metabolismo de carboidratos, lipídeos e 

proteínas em seres humanos saudáveis, em exemplos de doença ou atividade física. 

Requisitos básicos: Conhecimento intermediário em bioquímica e metabolismo de 

macronutrientes, fisiologia endócrina, sinalização celular e imunologia (ênfase em 

mediadores inflamatórios). 

 

Ementa: Fundamentos do metabolismo de carboidratos, lipídeos e proteínas. Novas 

perspectivas e regulação endócrina da integração do metabolismo humano. Modulação 

do metabolismo de macronutrientes por citocinas e outros mediadores inflamatórios, 

papéis das doenças e da prática de atividade física. Flexibilidade metabólica em seres 

humanos saudáveis e em situações de doença. Técnicas experimentais para investigações 

na área de metabolismo em modelos animais e humanos. 

 

Metodologia: Exposições orais, vídeos, discussões de artigos científicos e estudos 

dirigidos. Será estimulada a busca de artigos científicos pelos estudantes como material 

de leitura prévia e paraexplanações sobre o tema como instrumento de condução de 



discussões. Como suporte, algumas bibliografias serão disponibilizadas on line (uso do 

sistema moodle). 

 

Avaliação e Cálculo do conceito final: O conceito final da disciplina será calculado com 

base em nota nas seguintes atividades: apresentação de 2 seminários (1 com peso 4 e outro 

com peso 2), vídeo aula de 15 min (material digital) (peso 2), produção de questões (2) 

para avaliar os demais colegas sobre os temas apresentados em seminários (peso 1) e nota 

obtidas nas questões formuladas pelos colegas (peso 1).  

A média final de todas as avaliações será convertida conforme a seguinte equivalência:  

Conceito A: de 9,1 a 10,0 (aprovado) 

Conceito B: de 8,1 a 9,0 (aprovado) 

Conceito C: de 5,75 a 8,0 (aprovado) 

Conceito E: de 0,0 a 5,74 (não aprovado) 

Conceito I: incompleto 

 

Encontros Programação das aulas (4h/encontro – Total 60h) 

1 Revisão dos fundamentos básicos relacionados às principais vias metabólicas envolvidas do metabolismo da glicose, 
ácidos graxos e aminoácidos. Divisão dos temas dos seminários. 

2  Sinalização celular para o estudo do metabolismo intermediário. 
3  Integração do metabolismo: determinantes endócrinos clássicos. 
4  Resposta metabólica ao jejum agudo e crônico (seminário  1). 
5  Ações metabólicas de citocinas e outros mediadores inflamatórios (seminário 2). 

6  Ácidos graxos: vias metabólicas e sinalização celular via ácidos graxos (seminário 3) 

7  Tecido adiposo: vias metabólicas (lipogênese, lipólise, etc), controle endócrino e sinalização (seminário 4) 

8  Flexibilidade metabólica em seres humanos saudáveis e modificações desencadeadas pela obesidade (seminário 5). 

9  Metabolismo proteico em humanos. Vias de síntese e degradação. Controle: endócrino, nutrientes e motor  

(seminário 6). 
10 Resposta metabólica ao trauma e ao estresse (seminário  7). 
11 Flexibilidade metabólica em seres humanos saudáveis e modificações desencadeadas pela atividade física (seminário 

8).  
12 Reservado para finalização do preparo de vídeo aulas e seminário sobre técnicas experimentais 

13  Apanhado geral de diferentes técnicas experimentais utilizadas em estudos do metabolismo intermediário I 

(seminário – todos os alunos) Entrega vídeo aulas 
14 Apanhado geral de diferentes técnicas experimentais utilizadas em estudos do metabolismo intermediário II 

(seminário – todos os alunos)  
15 Discussão sobre as vídeo-aulas. Avaliação e discussão da disciplina. 
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Artigos Recomendados: 

Abaixo segue lista de publicações indicadas. Contudo, outras publicações serão recomendadas no 
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