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EMENTA 
Inovação tecnológica em saúde, desenvolvimento e produção de biofármacos, novas 
tecnologias utilizadas na terapia, tratamento e diagnóstico de doenças, terapia celular e 
células-tronco, biomateriais e engenharia de tecidos, biomoléculas como ferramentas 
biotecnológicas, variabilidade genômica e personalização de medicamentos, animais 
geneticamente modificados 

OBJETIVOS 
Proporcionar ao aluno o conhecimento sobre tecnologias aplicadas à saúde, nos âmbitos 
terapêutico e diagnóstico e sobre como a manipulação de organismos ou partes deles 
possibilita o desenvolvimento dessas tecnologias 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
1. Introdução à biotecnologia aplicada à saúde; Papel do Ministério da Saúde e das 
Instituições Públicas no desenvolvimento de tecnologias aplicadas à saúde e seu impacto para 
o Brasil 
2. Desenvolvimento de biofármacos: conceito, estratégias, expressão em células de 
mamíferos, otimização  
3. Anticorpos como ferramentas biotecnológicas: técnicas utilizadas, modos de obtenção  
4. Inovação tecnológica em kits de diagnósticos: a importância do desenvolvimento desses kits 
no Brasil, doenças negligenciáveis, multiepitopos 
5. RNA interferente e sua aplicação no tratamento de doenças 
6. Nanobiotecnologia: introdução, conceito, histórico, técnicas utilizadas, tipos de 
nanomateriais, características dos nanomateriais 
7. Nanobiotecnologia:aplicação de nanomateriais na terapia e no diagnóstico de doenças 
8. Células-tronco adultas, embrionárias e de pluripotência induzida: estudos clínicos e 
aplicações, clonagem terapêutica e seus aspectos éticos, legislação 
9. Terapia celular, engenharia de tecidos e biomateriais 
10 Animais geneticamente modificados para a obtenção de produtos biotecnológicos; modelos 
de animais knockout 
11. Marcadores moleculares como auxiliares na aplicação das novas tecnologias na área da 
saúde 
12. Farmacogenômica: conceito, histórico, medicina personalizada, epigenômica, aspectos 
éticos 
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CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO 
Os alunos serão avaliados por meio de duas provas (notas de 0 a 10) e de apresentação de 
projeto (notas de 0 a 10).  
 
A média aritmética das notas das duas provas corresponderá a 70% da média final. 
 
A nota do projeto corresponderá a 30% da média final. 
 
A nota final será então calculada pela seguinte fórmula: 
 
[ ( prova 1 + prova 2) / 2] * 0,7 + (projeto * 0,3) 
 
A aprovação ocorrerá mediante obtenção de nota final maior ou igual a 6.  
 
PROVA SUBSTITUTIVA 
 
Haverá uma ÚNICA prova substitutiva ao fim do semestre APENAS para alunos que perderem 
alguma das duas provas, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO.  
 
 


