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PROGRAMA DE DISCIPLINA

Código:
CIB  FORMTEXT      
Nome da disciplina:
 FORMTEXT Tópicos Especiais  em Genética e Biologia Molecular IV- FARMACOGENÔMICA
Pré-requisitos:
 FORMTEXT      
Carga horária
Teórica: 60                                  Prática: 0                        Total: 60
Créditos:
Teórica: 4                                    Prática: 0                        Total: 4
Professor:
Fabrício Rios Santos
Assinatura:

Ementa:
 FORMTEXT Serão abordados os fundamentos de farmacologia; farmacogenética da biotransformação de medicamentos; farmacogenética de populações; farmacogenética dos transportadores de medicamentos; farmacogenética de receptores/alvos farmacológicos; aspectos éticos em farmacogenômica; aplicações clínicas, desenvolvimento de novos fármacos e perspectivas científicas.Tipos de polimorfismos e sua importância para a farmacogenômica; haplótipos e bioensaios; desenhos experimentais e análise estatística para estudos farmacogenéticos.  

Objetivos:
Ex:
1)	Discutir 
2)	Buscar o entendimento de
3)	Abordar 
4)	Fornecer subsídios para
5)	Discutir as aplicações
 FORMTEXT 1) Compreender a evolução histórica e origem da farmacogenômica. 
2) Entender os principais mecanismos para a variabilidade de repostas a drogas.
3) Discutir as principais técnicas e ferramentas utlizadas na análise funcional, epidemiológica e molecular em farmacogenômica.
3) Estimular a integração multiprofissional para o planejamento e delineamento de um estudo farmacogenômico e clínico. 
Justificativas:
 FORMTEXT A identificação da seqüência do genoma humano constitui uma das conquistas mais significativas para a pesquisa biomédica. Neste sentido, o entendimento das variações genéticas que influenciam a farmacocinética e os mecanismos de ação das drogas constitui inequivocamete um importante avanço para a individualização farmacoterapêutica, descoberta de novos agentes terapêuticos e medidas preventivas de exposição a xenobióticos.
Metodologia:
 FORMTEXT Serão aplicadas estratégias didáticas diferenciadas, entre elas:   estudos baseados em problemas, trabalhos de aproximação temática, multiprofissional e delineamento experimental orientado por perguntas. Haverá aulas expositivas (20), seminários (10), atividades (20) e práticas (10 aulas).

Avaliação:
 FORMTEXT  Será realizada através de parâmetros, entre eles:  a) Uma avaliação escrita ao final do curso; b) Apresentação de artigos e discussão e c) Delineamento metodológico para uma pergunta de livre escolha na área)

Conteúdo Programático:
listar
 FORMTEXT 1) Introdução à Farmacogenética e farmacogenoma
2) Farmacocinética – Sistema LADME e influência genética
3) Variantes genéticos de enzimas que metabolizam drogas 
4) Variantes genéticos de enzimas não metabolizadoras de drogas 
5) Variantes genéticos de receptores farmacológicos 
- Aulas Práticas: - Identificação do perfil genético do metabolismo para a GST.
                        - Identificação alélica da NAT2.
- Seminários: - Transporte de drogas: Polimorfismos MDR-1
                  - Biotransformação de drogas: Metabolizadores Lentos, Intermediários e Rápidos
                  - Enzimas não metabolizadoras: Regulação da NOS
                  - Receptores Farmacológicos: Sinalização celular
                  - Imunofarmacogenômica
                  - Farmacogenômica e doenças mentais
- Estudos orientados: - Tratamento estatístico em farmacogenômica
                                - Mapas de haplótipos     
Referências Bibliográficas:
Bibliografia básica (ex. Alberts, B.; D. Bray; J. Lewis; M. Raff; K. Roberts and J. D. Watson.  Molecular Biology of the Cell. Garland London. 1994. 1146 p.) :
 FORMTEXT Evans WE, Johnson JA. Pharmacogenomics: the inherited basis for interindividual differences in drug response. Annu Rev Genomics Hum Genet. 2001;2:9-39.
Nebert DW. Extreme discordant phenotype methodology: an intuitive approach to clinical pharmacogenetics. Eur J Pharmacol. 2000;410:107-120. 
Bertilsson L, Dahl ML, Dalen P, et al. Molecular genetics of CYP2D6: clinical relevance with focus on psychotropic drugs. Br J Clin Pharmacol. 2002;53:111-122.
Subramanian G, Adams MD, Venter JC, et al. Implications of the human genome for understanding human biology and medicine. Jama. 2001;286:2296-2307. 
Meyer UA. Pharmacogenetics and adverse drug reactions. Lancet. 2000;356:1667-1671. 
Ingelman-Sundberg M, Oscarson M, McLellan RA. Polymorphic human cytochrome P450 enzymes: an opportunity for individualized drug treatment. Trends Pharmacol Sci. 1999;20:342-349. 
McLeod HL, Evans WE. Pharmacogenomics: unlocking the human genome for better drug therapy. Annu Rev Pharmacol Toxicol. 2001;41:101-121. 
Pirmohamed M, Park BK. Genetic susceptibility to adverse drug reactions. Trends Pharmacol Sci. 2001;22:298-305. 
Brookes AJ. The essence of SNPs. Gene. 1999;234:177-186. 
Mukherjee D, Topol EJ. Pharmacogenomics in cardiovascular diseases. Prog Cardiovasc Dis. 2002;44:479-498. 
Evans WE, Relling MV. Pharmacogenomics: translating functional genomics into rational therapeutics. Science. 1999;286:487-491. 
Lindpaintner K. The impact of pharmacogenetics and pharmacogenomics on drug discovery. Nat Rev Drug Discov. 2002;1:463-469. 
Dahl ML. Cytochrome p450 phenotyping/genotyping in patients receiving antipsychotics: useful aid to prescribing? Clin Pharmacokinet. 2002;41:453-470.
McCarthy JJ, Hilfiker R. The use of single-nucleotide polymorphism maps in pharmacogenomics. Nat Biotechnol. 2000;18:505-508.


Bibliografia complementar:
Serão indicados diversos sites da internet, bem como artigos científicos recentes, da área de farmacogenômica, sobre os temas discutidos em cada aula, tais como: 
 FORMTEXT Impacto da variabilidade genética na biotransformação de drogas e fatores de risco ocupacionais, em receptores farmacológicos e sinalização celular, e aplicações da farmacogenômica na individualização terapêutica com base na biologia molecular



* Custos reais da disciplina: apresentar, se pertinente, orçamento previsto para o exercício, em folha anexa



