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BB523 – Práticas de Bioquímica

Período Letivo: verão/2023 (06 a 10/02/2023)

Professora Dra Eneida de Paula

EMENTA: Introdução a metodologias básicas em laboratório de bioquímica como
centrifugação, fotometria, extração por solventes ou sais, diálise, cromatografia,
eletroforese e outras. Purificação de macromoléculas de interesse biológico (proteínas,
DNA) e caracterização através de suas propriedades estruturais/funcionais.
Quantificação de metabólitos em material biológico com finalidade de diagnóstico.

PROGRAMA DA DISCIPLINA

DIA MANHÃ (09:00-12:00 h) TARDE (14:00 – 17:00 h)
SEGUNDA-
FEIRA

- Projeto Hb: planejamento, elaboração de
lista de reagentes e equipamentos
- Projeto Hb: Parte 1: purificação

- Projeto Hb: purificação (continuação)
- Aula: Princípios de fotometria
- Bioquímica Clínica: Planejamento

TERÇA-
FEIRA

- Prática de purificação de DNA
- Prática de atividade enzimática

Projeto Hb: Parte 2– caracterização e
Eletroforese (demonstrativo)

QUARTA-
FEIRA

- Bioquímica Clínica: Dosagens de glicose,
colesterol total/HDL, ureia, creatinina,
transaminases (ALT, AST), amilase,
bilirrubina direta e total.

- Bioquímica Clínica: Dosagens

(continuação)

QUINTA-
FEIRA

Pesquisa bibliográfica e montagem dos
relatórios e apresentações relativas à
Bioquímica Clínica

Teste de Detecção de Covid-19- Aula
teórica (Dr. André S.Vieira/Força Tarefa
Covid), seguida de visita ao LaCTAD

SEXTA-
FEIRA

Apresentação dos Relatórios de projetos
de Bioquímica Clínica (1)
- Projeto Hb: Caracterização ótica da Hb –
Profa. Eneida

Apresentação dos Relatórios de projetos
de Bioquímica Clínica (2)
Avaliação da disciplina

A disciplina de práticas de Bioquímica é direcionada aos alunos do curso de graduação em

Enfermagem/e outros cursos na área de Ciências Biológicas e da Saúde, que já tenham cursado

uma disciplina de Bioquímica Básica. Ela tem como objetivo introduzir os alunos: i) à técnicas

para purificação, caracterização e dosagem de biomoléculas – e.g. cromatografia, diálise, dosagem

enzimática, fotometria,.... e ii) medidas em análises bioquímicas em fluídos biológicos,

possibilitando ao aluno entender os princípios da quantificação de biomarcadores como glicose,

colesterol, ureia, creatinina, aminotransferases e outros, no sangue.

ESTRUTURA DA DISCIPLINA

O horário das aulas é das 9:00-12:00 e 14:00-17:00 h (de segunda a sexta-feira).

Metodologia: os alunos serão divididos em grupos para as atividades práticas. As atividades da

disciplina ocorrerão no laboratório de aulas práticas de Bioquímica (LB01) do Instituto de

Biologia/Unicamp.
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PROGRAMA

• Planejamento e purificação da hemoglobina humana;
• Caracterização da hemoglobina humana purificada: fotometria, oximetria, eletroforese;
• Purificação parcial de DNA de plantas;
• Prática de atividade enzimática (amilase salivar)
• Coleta de material biológico e estudo da fase pré-analítica;
• Planejamento e elaboração de prática de Bioquímica clínica;
• Dosagem de biomarcadores: glicose, colesterol, ureia, creatinina, aminotransferases,
colesterol, amilase, ... no sangue;

• Interpretação de casos clínicos em que os valores dos biomarcadores estejam alterados

AVALIAÇÃO

A avaliação será feita em função da frequência e participação dos alunos nas atividades

práticas e na apresentação dos resultados de medidas de Bioquímica Clínica (apresentação oral).

Será aprovado o aluno com frequência maior ou igual a 75% e nota final ³ 5.
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