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1. OBJETIVOS

Conhecer as estruturas e as propriedades químicas das principais biomoléculas, e correlacionar suas estruturas
moleculares com as funções que elas desempenham na natureza, a fim de compreender as bases estruturais da
saúde e de diversas doenças que se manifestam por anormalidades estruturais.

2. EMENTA

Fundamentos de bioquímica. Aminoácidos. Pep�deos. Estrutura e função de proteínas. Proteínas globulares, a
química da respiração e as hemoglobinopa�as. Proteínas fibrosas. Enzimologia. Estrutura e função das vitaminas e
coagulação sanguínea. Estrutura e função de carboidratos. Estrutura e função de lipídeos e membranas biológicas.
Estrutura e função de nucleo�deos. Bioenergé�ca. Oxidações biológicas.

3. PROGRAMA

1. Fundamentos de bioquímica - biomoléculas; água: propriedades �sicas e químicas; sistemas tampões.
2. Aminoácidos - conceito; estrutura geral; classificação: aminoácidos com cadeias laterais apolares; aminoácidos
com cadeias laterais polares não ionizáveis; aminoácidos com cadeias laterais polares iônicas ácidas; aminoácidos
com cadeias laterais polares iônicas básicas; propriedades ácido-básicas e espectrais; separação e análise de
aminoácidos.
3. Pep�deos - conceito e importância; ligação pep�dica; classificação; propriedades ácido-básicas e espectrais.
4. Estrutura e função de proteínas - definição; classificação; níveis de organização estrutural; propriedades ácido-
básicas, espectrais e estabilidade.
5. Proteínas globulares, a química da respiração e as hemoglobinopa�as - estrutura e propriedades da mioglobina e
da hemoglobina; fatores que afetam a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio; hemoglobinopa�as.
6. Proteínas fibrosas - conceito e exemplos; proteínas fibrosas do tecido conjun�vo e suas desordens estruturais.
7. Enzimologia - conceito; importância em ciências das reações enzimá�cas; ciné�ca de enzimas michaelianas;
inibição da a�vidade enzimá�ca; regulação alostérica da a�vidade enzimá�ca (ciné�ca e efetores alostéricos);
regulação covalente, regulação hormonal e digestão de proteínas; coagulação sanguínea e fibrinólise (componentes
da cascata sanguínea, via intrínseca, via extrínseca, coagulopa�as); cofatores e coenzimas, vitaminas e suas funções
(conceito, classificação, vitaminas lipossolúveis e hidrossolúveis: estruturas, fontes de ocorrência natural e funções.
8. Estrutura e função de carboidratos - conceito; importância; classificação; estereoisomeria; principais
monossacarídeos e suas estruturas cíclicas; dissacarídeos; polissacarídeos; carboidratos e envelhecimento.
9. Estrutura e função de lipídeos e membranas biológicas - conceito; importância; classificação; estruturas;
propriedades; hidrólise ácida; hidrólise alcalina; ação detergente e emulsificação; componentes das membranas;
modelo do mosaico fluido; propriedades das membranas biológicas; transporte através das membranas.
10. Estrutura e função de nucleo�deos e ácidos nucleicos - bases purínicas e suas propriedades; bases pirimidínicas e
suas propriedades; ácido fosfórico e seu equilíbrio de dissociação de prótons; ribose; a 2’-desoxirribose; os
nucleosídeos e suas designações; estruturas e propriedades dos ácidos nucleicos; estrutura e informação gênica.
11. Bioenergé�ca - potenciais termodinâmicos (energia livre de Gibbs, entalpia, entropia); segunda lei da



termodinâmica, espontaneidade e equilíbrio de reações químicas; Go e equilíbrio de massas; G e equilíbrio de
oxirredução; transdução energé�ca no metabolismo intermediário.
12. Oxidações biológicas - conceito, ação e regulação das enzimas do ciclo do ácido cítrico; estrutura e função dos
componentes da cadeia de transporte de elétrons; dinâmica do transporte de elétrons; fosforilações oxida�vas e a
teoria do acoplamento quimiosmó�co; agentes desacopladores; agentes inibidores.
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