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EMENTA 

Metabolismo Celular é a disciplina que descreve as reações químicas que regulam o 
funcionamento das células, que são a base da vida. Nesse contexto, serão apresentadas ao 
estudante: noções sobre digestão e absorção de nutrientes; as principais vias anabólicas e 
catabólicas responsáveis pelo funcionamento celular e obtenção de energia armazenada em 
macronutrientes; e aspectos básicos da função de micronutrientes no metabolismo celular. 
Serão discutidos os princípios básicos de regulação destas vias, bem como as inter-relações 
entre elas e os aspectos bioquímicos da ação hormonal e integração metabólica. 
Adicionalmente, serão abordados os principais aspectos do metabolismo de células 
cancerosas. 

 

OBJETIVOS 

Propiciar aos alunos os fundamentos teóricos sobre as vias metabólicas utilizadas pelas 
células na obtenção de energia e na síntese de novas moléculas, pontuando a importância 
dos micronutrientes na fisiologia celular. Conhecendo o que é considerado normal no 
metabolismo de uma célula, espera-se que o aluno seja capaz de compreender as mudanças 
metabólicas que ocorrem em células cancerosas. 
 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

- Absorção de nutrientes 
- Introdução ao metabolismo celular 
- Metabolismo central e pontos de regulação 
- Função de micronutrientes 
- Metabolismo em células tumorais 
- Ferramentas para análise do metabolismo 
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