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Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver 

Esta unidade tem como objetivo principal a familiarização dos alunos com biomarcadores 

moleculares e os princípios da sua identificação e deteção em diagnóstico molecular. Um 

biomarcador é uma característica que pode ser medida ou avaliada como indicadora de um 

processo fisiológico assim como patológico ou resposta a um intervenção terapêutica. Os 

biomarcadores moleculares são o foco do desenvolvimento da medicina molecular com o 

diagnóstico molecular envolvido na descoberta de novos biomarcadores e na definição do 

seu papel nos mecanismos da doença. Esta disciplina irá explicar os princípios de base 

molecular utilizados em diagnóstico molecular, desde a origem do biomarcador utilizado 

numa dada patologia, ao método de diagnóstico, princípio do método e interpretação crítica 

dos resultados os testes de diagnóstico. 

 

Conteúdos programáticos 

I) Noções fundamentais sobre DNA, RNA, proteínas, aminoácidos e metabolitos. II) Métodos 

de extração, deteção, identificação de modificações e quantificação. III) Mutações genéticas, 

sequenciação de DNA, polimorfismo e identificação humana, deteção e identificação de 

microrganismos, deteção molecular de doenças hereditárias, oncologia molecular, 

biomarcadores de doenças do sistema nervoso, biomarcadores de doenças cardiovasculares. 

Syllabus 

I) Fundamentals of DNA, RNA, proteins, amino acids and metabolites. II) Extraction methods, 

detection, identification of modifications and quantification. III) Genetic mutations, DNA 

sequencing, polymorphism and human identification, detection and identification of 

microorganisms, molecular detection of inherited diseases, molecular oncology, biomarkers 

of disorders of the nervous system, biomarkers of disorders of cardiovascular disorders. 
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Metodologias de ensino (avaliação incluída):  

A unidade curricular irá decorrer em aulas teóricas e aulas teórico-práticas.  
Assim, a avaliação da mesma incidirá sobre numa prova de avaliação escrita que constituirá 
60% da avaliação total e na qual serão avaliados os conhecimentos adquiridos ao longo da 
componente teórica. Os restantes 40% incidirão sobre a avaliação dos trabalhos a decorrer 
nas aulas TP.  

Teaching methodologies (including evaluation):  

The course will take place in lectures and theoretical-practical classes.  
Thus, the evaluation will focus in a written evaluation which will constitute 60% of total 

calculation and will evaluate the knowledge acquired during the theoretical component. The 

remaining 40% will focus on the evaluation of the work taking place at TP lessons. 

Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos da unidade 

curricular.  

As metodologias de ensino baseiam-se na exposição interpretativa de métodos de 
diagnóstico molecular, fundamentos necessários à correta avaliação crítica dos métodos e 
interpretação dos resultados. Estes temas são integrados nas aulas Teórico-Práticas com 
apresentação de trabalhos teóricos sobre doenças específicas, métodos inovadores, 
regulamentação, medicina personalizada, e apresentação de laboratórios nacionais que 
pratiquem diagnóstico molecular. 

Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s 

objectives.  

The teaching methodologies include lectures with interpretive display of molecular 
diagnostic methodologies, fundamentals necessary for the correct critical evaluation, and 
interpretation of results. These themes will be integrated in theoretical-practical classes with 
presentations of specific diseases, innovative methodologies, regulatory issues, personalized 
medicine and presentation of national laboratories performing molecular diagnosis. 
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Avaliação 
A unidade curricular irá decorrer em aulas teóricas (31h) e aulas teórico-práticas (18h).  
 
Assim, a avaliação da mesma incidirá sobre numa prova de avaliação escrita que constituirá 
60% da avaliação total e na qual serão avaliados os conhecimentos adquiridos ao longo da 
componente teórica. Os restantes 40% incidirão sobre a avaliação dos trabalhos a decorrer 
nas aulas TP. 
 
Para a avaliação contará a assiduidade dos alunos, a sua participação nas aulas e aulas TP, 
participação positiva com margem de manobra para a participação negativa. 

 


