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I. IDENTIFICAÇÃO 

Pós-Graduação em Assistência e Avaliação em Saúde (PPGAAS - Faculdade de Farmácia) 

DISCIPLINA: Seminários em Genômica e Saúde de 

Precisão. 

PERÍODO: 08 a 12 de novembro de 

2021 (1 semana – disciplina condensada 

- (8h até às 18h) 

LOCAL: Disciplina online/remota 

(Plataforma G Suite for Education) 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 32 horas 
NÚMERO DE CRÉDITOS: 02 

créditos  

COORDENADOR E PROFESSOR: 

Prof. Dr. Rodrigo da Silva Santos – Geneticista e Líder do Grupo de Pesquisa em Patologia 

Molecular (LPM), Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular, Instituto de Ciências 

Biológicas, Universidade Federal de Goiás (DBBM-ICB-UFG).    

Contato: rdssantos@ufg.br 

II – EMENTA 

O enfoque da disciplina será o estudo da diversidade genômica populacional e a variabilidade na 

resposta terapêutica, como por exemplo, na resposta aos fármacos, toxicidade, enzimas de 

biotransformação, transportadores e a farmacogenética com suas aplicações em diferentes áreas 

do tratamento personalizado. Também será abordada a relevância da epigenética, exposição 

ambiental e outras variáveis para determinar padrões específicos dos pacientes. A ênfase maior 

será dada ao estudo de polimorfismos genéticos que afetam a farmacocinética e a 

farmacodinâmica de fármacos frequentemente utilizados na prática clínica, além dos seus papéis 

na predisposição e/ou susceptibilidade às doenças humanas. A Saúde de Precisão visa a tratar a 

saúde do paciente de maneira exclusiva, individual, levando em conta todo o seu histórico e 

analisando cada caso em relação a dados clínicos, genéticos e estilo de vida. 

 

III – OBJETIVO 

A disciplina visa familiarizar os estudantes de pós-graduação com as bases genéticas e 

moleculares da variabilidade e individualidade na resposta terapêutica, discutindo quais fatores 

contribuiriam para tal fim. Com ênfase na interação entre os genes (em diferentes níveis 

moleculares: transcriptômica, proteômica, metabolômica, epigenética e etc.), com fatores 

ambientais e estilo de vida na susceptibilidade para doenças. Além da abordagem genética na 

eficácia dos fármacos utilizados no tratamento clínico. Para isso, buscaremos aperfeiçoar o 

entendimento das variações genéticas típicas da população brasileira, e demonstrar que essas 

variações poderão possibilitar o acesso a tratamentos personalizados no Sistema Único de Saúde 

(SUS). Evidenciaremos que é possível identificar susceptibilidades dos pacientes em 

desenvolverem determinadas doenças, antes mesmo dos primeiros sintomas aparecerem. 

https://pebmed.com.br/covid-19-aplicativo-do-sus-ira-alertar-contatos-proximos-de-pacientes-com-a-doenca/
https://pebmed.com.br/covid-19-aplicativo-do-sus-ira-alertar-contatos-proximos-de-pacientes-com-a-doenca/
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IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

A disciplina abordará os seguintes tópicos principais: genética e biologia molecular de doenças 

crônicas, degenerativas e genéticas; Métodos de estudos em patologia molecular; Ferramentas 

genômicas e computacionais, proporcionando um aprofundamento e aquisição de conhecimentos 

e habilidades específicas nas ciências moleculares, abordando a estrutura dos ácidos nucléicos, 

replicação, síntese e processamento dos RNA, biossíntese de proteínas, processamento pós-

traducional, regulação da expressão gênica, genes: mutações e/ou polimorfismos, 

farmacogenética, epigenética, bem como as alterações moleculares estão relacionadas com o 

desenvolvimento de doenças. Sequenciamento genético, com ênfase no sequenciamento de 

exoma. Bancos de perfis genéticos de portadores de doenças raras, cardíacas, metabólicas, 

câncer e infectocontagiosas, como por exemplo, a COVID-19 (Essas doenças foram escolhidas 

devido à elevada carga de casos no país e pelos elevados custos que geram ao SUS). Painéis 

genéticos, testes genéticos, diagnóstico de precisão e terapêutica personalizada. Programa 

nacional de genômica e saúde de precisão (Genomas Brasil). Aspectos éticos e sociais da 

genômica de precisão. 

 

V – METODOLOGIA E AVALIAÇÃO 

De acordo com o art. 1º da INSTRUÇÃO NORMATIVA SETI 01, DE 27 DE MAIO DE 2020, 

as plataformas utilizadas para o desenvolvimento da disciplina, serão: A plataforma G Suite for 

Education (para interações em tempo real, apresentação das aulas, seminários e atividades 

práticas) e o Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas - SIGAA/Turma Virtual 

(para formalizações e legitimidade quanto ao envio de arquivos referentes à disciplina). Os pós-

graduandos serão avaliados quanto à assiduidade, realização das atividades práticas propostas, 

apresentação de seminários e participação tanto nas aulas teóricas ministradas pelo docente, 

quanto nas discussões sobre os artigos científicos apresentados. 

 

VI – CONTEÚDO/CRONOGRAMA 

Data Conteúdo 

08/11 

(Período integral) 

8h-12h 

14h-18h 

- Apresentação da disciplina, 

- Organização dos seminários e atividade prática in silico,  

- Aulão teórico: genômica de precisão. 

09/11 

(Período integral) 

8h-12h 

14h-18h  

Planejamento e estruturação dos seminários e da atividade prática. 

10/11 

(Período integral) 

8h-12h 

14h-18h 

 

Seminários* 
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11/11 

(Período integral) 

8h-12h 

14h-18h 

Seminários* 

12/11 

(Período integral) 

8h-12h 

14h-18h 

Atividade Prática – Consultório e/ou Consultoria de Precisão. 

  *Seminários = apresentação e discussão de artigos científicos associados à disciplina. 

VII – BIBLIOGRAFIA BÁSICA E COMPLEMENTAR 

1. WATSON, JD; BAKER, TA; BELL, S.P; GANN, A; LEVINE, M; LOSICK R. Biologia 

Molecular do Gene. Editora Artmed, 7ª Edição, 2015. 

2. LEHNINGER, N.C. Princípios de Bioquímica. Artmed. 7ª Edição, 2018. 

3. STRYER, L. Bioquímica. Editora Guanabara Koogan. 7ª Edição, 2014. 

4. ALBERTS, B. Molecular Biology of the Cell. New York, Garland, 6ª Edição, 2017. 

5. MIR, L. Genômica. Editora Atheneu. São Paulo, 1ª Edição, 2004. 

6. GRIFFITHS, A.J.F.; WESSLER, S.R.; LEWONTIN, R.C.; GELBART, W.M.; SUZUKI, 

D.T.; MILLER, J.H. Introdução à Genética. Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, 10ª 

Edição, 2013. 

7. Nussbaum, Robert L.; McInnes, Roderick R.; Willard, Huntington F. Thompson & 

Thompson – Genética Médica. Editora Guanabara Koogan S.A., Rio de Janeiro, 8ª 

Edição, 2016. 

8. BRUNTON, Laurence L. et al. GOODMAN & GILMAN: As bases farmacológicas da 
terapêutica. Porto Alegre (RS): Mc Graw Hill/Artmed, 13

a
 Edição, 2018. 

9. KUMAR, Vinay; ABBAS, Abul K.; ASTER, Jon C. Robbins - Patologia Básica (Bases 

Patológicas das Doenças). 9. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. 

10. Artigos científicos internacionais e atualizados de acordo com o conteúdo programático 

(Artigos de revistas nacionais e internacionais, especializadas com Qualis CAPES de A1 

até B1). 

 

 

 


