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1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

 O projeto pedagógico  do Curso de Farmácia em todo Brasil, vem sendo 

aprimorado ao longo do tempo estando  em conformidade com a Resolução CNE/CES n º 2, 

de 19 de fevereiro de 2002 (Conselho Nacional de Educação e a Câmara de Educação 

Superior, 2002), que estabelece um perfil generalista para o profissional farmacêutico. 

 A partir da nova realidade profissional do farmacêutico, situamos o campo de 

atuação do mesmo na interface entre saúde e tecnologia, tendo como principal objeto de 

trabalho o medicamento, a sua fabricação, controle de qualidade e sua utilização racional, 

promovendo a importância da participação do profissional farmacêutico em todas as etapas 

relacionadas ao acesso a medicamentos seguros e eficazes para a sociedade. Neste sentido, 

há necessidade permanente de identificar novos conhecimentos e habilidades relacionados 

diretamente à prática profissional já descrita,  os quais devem ser utilizados como subsídios  

intermediários e básicos  para elaboração do projeto pedagógico adequado à realidade das 

diversas regiões no Território Brasileiro, onde possuímos o Curso de Farmácia. 

A FMJ está localizada em Juazeiro do Norte do Norte, cidade do extremo sul do 

Estado do Ceará, no chamado Vale do Cariri, distante cerca de 560 km de Fortaleza, pela BR 

116. Juazeiro do Norte é a maior cidade do interior cearense e uma das principais cidades da 

região Nordeste. 

 O Setor terciário é o principal setor da economia juazeirense, respondendo por 

69,6% do PIB municipal, destaca-se tanto no varejo quanto no atacado, atraindo 

compradores de municípios e estados vizinhos, devido à sua condição de centro regional. 

A FMJ está inserida na região metropolitana do Cariri (RMC) que surgiu a partir da 

conurbação entre os municípios de Juazeiro do Norte, Crato e Barbalha, denominada 

Crajubar. Somando-se a eles, foram incluídas as cidades limítrofes situadas no Cariri 

cearense: Caririaçu, Farias Brito, Jardim, Missão Velha, Nova Olinda e Santana do Cariri 

(figura 01) 
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Dados mais recentes do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (INEP, 2009), mostram a Região Metropolitana do Cariri (RMC), possui hoje 

uma população estimada de 560.325 habitantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01 - Região Metropolitana do Cariri (RMC) 

Fonte: SITE DA SECRETARIA DAS CIDADES 

 

O Cariri é considerado uma região geoeconômica que ocupa a porção meridional do 

Ceará. Limita-se com os Estados do Pernambuco, Piauí e Paraíba, situando-se no centro da 

Região Nordeste do Brasil, possuindo, assim, uma posição estratégica em virtude da 

equidistância e de suas relações com os centros mais dinâmicos da Região (Tabela 01). O 

Cariri nasceu e se desenvolveu dentro da perspectiva de centro de uma área que, antes de 

pertencer aos estados, sempre se viu como uma unidade histórico-cultural-econômica 

centrada na Chapada do Araripe que a distinguia das demais. 
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Tabela 1 - Distâncias da cidade de Juazeiro do Norte (principal cidade do Cariri Cearense) 

para as capitais nordestinas. 

CAPITAL         DISTÂNCIA (km) 

              Aracaju 702 

              Fortaleza 528 

              João Pessoa 631 

              Maceió 757 

              Natal 648 

              Recife 658 

              Salvador 866 

              São Luís 1029 

              Teresina 593 

FONTE: Geomapas (1996). 

 

Reconhecida como polo da cultura cearense, o Cariri é rico na diversidade de 

manifestações socioculturais, merecendo destaque as danças (reisado e maneiro–pau), as 

artes plásticas, (esculturas, pinturas e xilogravuras), a religiosidade expressiva pela devoção 

ao Padre Cícero que traz ao Juazeiro milhares de romeiros anualmente, bem como a música 

e a leitura de cordel. É uma região econômica de inspiração agrícola, com um suporte 

comum: a cana-de-açúcar. Não obstante desponta no cenário nacional como grande polo 

produtor de mel, a partir da apicultura (a cidade de Juazeiro do Norte tem sua economia 

ainda mais incrementada pelo comércio fomentado pelo turismo religioso, sendo um núcleo 

de forte migração no Cariri cearense). 

A posição estratégica da região a transforma num importante polo comercial do 

Nordeste, com fácil acesso a um mercado de mais de 40 milhões de consumidores. 

A característica de ser “Centro do Nordeste” apresenta o Cariri como núcleo 

potencial de atendimento às demandas de educação profissional da região e das regiões 

circunvizinhas.   
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Devido ao fato da Estácio FMJ ter sido a pioneira no ensino privado de medicina no 

interior cearense, por ter conseguido captar alunos de diferentes estados, por ter primando 

por um ensino de alta qualidade com docentes qualificados e com exito no mercado de 

trabalho ela conseguiu a visibilidade necessária para instituição de educação com foco em 

saúde em todo o nordeste brasileiro. 

A Estácio FMJ propôs o curso de Farmácia com foco na formação de profissionais 

farmacêuticos que atendam as demandas levantadas pelas novas Diretrizes Curriculares e 

que possam trabalhar em cidades próximas, dando a esta população uma assistência 

farmacêutica, com ênfase em áreas prioritárias ao interior do Estado, como análises clínicas, 

assistência farmacêutica, fitoterapia e produção de medicamentos e alimentos. 

Em 2004 a CAPES declarou a existência de 19 Cursos de Farmácia no Nordeste 

(gráfico I), sendo a 15 destes encontrados nas capitais nordestinas e apenas 04 situados no 

interior dos estados. Atualmente (2015) o Ceará conta com 11 cursos de graduação em 

farmácia distribuídos em todo o território do estado, crescimento impulsionado pelas 

demandas do mercado que, ainda hoje, é deficiente de profissionais. Das IES que ofertam 

vagas para o curso de Farmácia, seis estão localizadas na capital do estado e as outras cinco 

distribuídas pelo interior do Ceará. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico I – Distribuição dos Cursos de Farmácia 
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A oferta de cursos de Farmácia no Brasil vem aumentando a cada dia (Gráfico II), 

em parte devido a um mercado de trabalho que está expandindo sua área de indústrias de 

medicamentos, cosméticos, saneantes e fitoterápicos, sendo a sociedade a maior 

beneficiada com o aumento do número de profissionais qualificados prestando uma 

assistência farmacêutica mais efetiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico II – Evolução da oferta de cursos de Farmácia no Brasil 

Fonte: Cadastro Nacional da Educação Superior. INEP/MEC 

 

A região do Cariri se destaca por apresentar grande desenvolvimento no Estado e 

neste sentido, faz-se necessário que todas estas áreas do conhecimento acompanhem este 

crescimento socioeconômico-cultural, fato que vai viabilizar o aporte de vários projetos que 

tenham, no seu bojo, mais benefícios para a sociedade. 

Aqui cresce o número de Hospitais, postos e centros de saúde (Tabela 02), 

indústrias de alimentos, indústrias de medicamentos, redes de farmácias, distribuidoras de 

medicamentos, faculdades, fazendo-se também necessária à criação do Curso de Farmácia 

para beneficiar e ampliar o quadro de profissionais de saúde nessa região.  
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Tabela 2 - números referentes à cobertura dos serviços de saúde na região de CRAJUBAR 

MUNICÍPIOS N° DE UBS 
Centro de 

Hemoterapia 
Hospitais Policlínicas 

JUAZEIRO DO NORTE 52 1 6 1 

CRATO 19 1 5 4 

BARBALHA 19 - 3 1 

Fonte: CNES 2015. 

Outro ponto importante é que os outros dados, não expressos aqui, consideram a 

não cobertura total de equipes de saúde na organização da Atenção Básica nos municípios. 

Apesar de se apresentarem com crescimento da oferta de serviços, as cidades mais 

importantes do Cariri não representam, em termos de cobertura nos diversos níveis de 

atenção à Saúde, a realidade da grande maioria das cidades da região, que tem índices ainda 

menores. 

Outra tônica importante é a implantação das equipes do NASF em todas as cidades 

da Região Metropolitana do Cariri (RMC). A Assistência Farmacêutica nos NASF visa 

fortalecer a inserção da atividade farmacêutica e do farmacêutico de forma integrada às 

equipes de Atenção Básica/Saúde da Família, cujo trabalho busca garantir à população o 

efetivo acesso e a promoção do uso racional de medicamentos, contribuindo com a 

resolubilidade das ações de promoção, de prevenção e de recuperação da saúde, conforme 

estabelecem as diretrizes da Estratégia da Saúde da Família e da Política Nacional de 

Medicamentos e da Política Nacional de Assistência Farmacêutica. 

Cabe destacar, que na região do Cariri, o serviço de saúde ainda é deficiente e, mais 

particularmente de estruturas e de pessoal formado em Farmácia. 

A existência de um número razoavelmente alto de hospitais, postos de saúde, 

indústrias de medicamento e laticínio, a abertura crescente de novas drogarias e farmácias 

de manipulação traz consigo a real necessidade de um maior número de profissionais nas 

áreas de cobertura da Estácio FMJ e estes são preceitos legais que não podem ser 
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esquecidos e que devem, pelo menos, atender à fiscalização dos Conselhos Regionais e da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

Aqui também temos a segunda maior empresa produtora de soluções parenterais 

do país que, além desse segmento, atua no setor químico-farmacêutico com mais de 80 

produtos, entre genéricos líquidos orais, concentrados para hemodiálise e água mineral, 

sendo esta uma das grandes contratadoras de profissionais farmacêuticos, mas que não 

possuindo a qualificação local, contrata seus profissionais de outros estados do país. 

Estima-se a construção, também na região, uma indústria farmacêutica produtora 

de antibióticos de porte nacional, com investimentos de aproximadamente R$ 100 milhões, 

tecnologia de alta qualidade e com capacidade para abastecer todo o mercado nacional e 

países do Mercosul, reforçando a importância da formação desse profissional na região 

caririense. 

Outro dado também relevante para região é a criação, em Juazeiro do Norte, do 

Hospital Regional do Cariri (HRC), orçado em R$ 44 milhões. Que entrou em funcionamento 

em 2010. O HRC tem uma área de abrangência de 150 quilômetros, em média, o que serve 

para desafogar os hospitais de Fortaleza que atualmente recebem pacientes de todo o 

estado. 

Assim, por toda a ampliação desse complexo gerador de múltiplas melhorais para 

essa região, torna-se representativo formar profissionais da área da saúde não só para RMC, 

mas para as regiões vizinhas, e o profissional de farmacêutico merece ser incluso na 

formação de profissionais da saúde já bem solidificada aqui, enfermeiros, fisioterapeutas, 

médicos, educadores físicos, etc. 

É importante ressaltar que cresce a cada ano o número de alunos que concluem o 

Ensino Médio na região do Cariri, o que faz aumentar a pressão da demanda por Cursos 

Superiores oferecidos na região.  

Segundo dados da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - Censo 

Demográfico 2008, a população estimada, residente por idade e sexo, dos municípios da 

região do Cariri correspondeu neste período a 908.713 habitantes, sendo 195.682 jovens na 
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faixa etária dos 15 aos 24 anos, com um grau de escolaridade maior do que as gerações 

anteriores devido ao esforço dispendioso pelos governos federal, estadual e municipal no 

sentido de melhorar a educação dos brasileiros.  

Dados mais recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

mostram que a Região Metropolitana do Cariri (RMC) possui hoje uma população estimada 

de 623.333 habitantes. A região metropolitana surgiu a partir da conurbação entre os 

municípios de Juazeiro do Norte, Crato e Barbalha, denominada Crajubar. Somando-se a 

eles, foram incluídas as cidades limítrofes situadas no Cariri cearense: Caririaçu, Farias Brito, 

Jardim, Missão Velha, Nova Olinda e Santana do Cariri que foram somadas aos municípios 

Aurora e Granjeiro formando o Polo de Inovação do Cariri (INDI, 2014). No censo escolar de 

2009 para o ensino médio estas cidades contribuiram isoladamente com o seguinte 

quantitativo de alunos; Juazeiro do Norte (11.040), Crato (6.920), Barbalha (2.501), Caririaçu 

(1.316), Missão Velha (1.331), Jardim (1.684), Farias Brito (1.183) e Nova Olinda (678) e 

Santana do Cariri (898), somando um total de 27.551 alunos no ensino médio, sendo 20.461 

pertencentes à Região Crajuba. Neste censo não foram incluídos alunos da Educação de 

Jovens e Adultos Semi-Presencial. 

 

2. CONCEPÇÃO DO CURSO 

As atividades preconizadas no Curso de Farmácia das IES têm como foco principal a 

formação de um profissional farmacêutico voltado para o medicamento e a Assistência 

Farmacêutica, chamado de Eixo do Medicamento, além dos eixos relacionados à profissão, 

como Eixo da Farmácia Industrial (seja a Indústria Farmacêutica, Cosmética ou de 

Alimentos), Eixo da Farmácia Hospitalar, Eixo das Análises Clínicas,  respeitadas as suas 

regionalidades. 

Sua concepção tem como norte os princípios e fundamentos educacionais 

determinados pelas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Farmácia 

(Resolução CNE/CES nº 2, 19/02/2002). A base de sua estrutura consiste na tríade ensino- 

pesquisa-extensão, mantendo um processo dinâmico de atualização. 
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3. GESTÃO ACADÊMICO-ADMINISTRATIVA DO CURSO 

 Em coerência com a proposta institucional de implementar uma gestão 

institucional democrática e de construir um projeto acadêmico-administrativo integrado, e 

ao mesmo tempo respeitando as suas regionalidades,  o curso de Farmácia realiza uma 

gestão coletiva e dialogada, com a participação dos diferentes membros da comunidade 

universitária que compõem o Núcleo Docente Estruturante (NDE). 

 Desta maneira, o Curso de Farmácia possui em sua gestão organizacional a seguinte 

composição: Coordenação do Curso, Coordenação de Estágios e representante discente. 

Essa equipe  compõe o Colegiado do Curso, responsáveis pela implementação das 

atualizações e  planejamento operacional do Curso junto com os professores que compõem 

o NDE, baseados no Projeto Pedagógico e de acordo com as Diretrizes do PDI da IES. 

A gestão acadêmica do curso, respeitando os princípios básicos que orientam a 

gestão institucional, busca promover a unidade acadêmica e pedagógica do curso, 

garantindo o mesmo padrão de qualidade para o ensino oferecido nos diferentes Campi, 

mediante as estratégias desenvolvidas na região onde o curso está inserido. 

 Esta equipe encontra-se integrada com os professores responsáveis pelas 

Disciplinas do curso, tornando todo o sistema administrativo-acadêmico aberto, em 

constante atualização com as informações oriundas dos professores e alunos, de todos os 

campi onde existe o curso de Farmácia. 

 A Coordenação de Atividade Acadêmica  Complementar por sua vez, possui ampla 

integração com o corpo docente e discente, tendo a preocupação de integrar o aluno dentro 

do contexto pedagógico do curso, através de atividades como seminários, palestras, cursos 

de atualização, promovendo uma visão crítica sobre a realidade profissional que o corpo 

discente irá enfrentar ao fim do seu curso. 

 A gestão do Curso busca ainda como compromissos básicos norteadores de suas 

ações, a articulação das atividades de ensino, pesquisa e extensão e a busca constante da 

qualidade acadêmica. Para tanto, a estrutura acadêmico-administrativa planejada  favorece 
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a agilidade e organicidade dos processos de gestão voltada para o cumprimento da missão 

do curso e articulada às políticas mais amplas de gestão propostas pela IES. 

 

4. MISSÃO DO CURSO 

 O curso tem como missão formar profissionais farmacêuticos capazes de exercer 

atividades referentes aos fármacos e aos medicamentos, às análises clínicas e toxicológicas, 

ao controle, produção e análise de medicamentos, cosméticos e alimentos, sendo pautado 

em princípios éticos e na compreensão da realidade social, cultural e econômica de seu 

meio, dirigindo sua atuação para transformação da realidade em benefício da sociedade, 

conforme determina a Resolução CNE/CES  nº 2 de 19 de fevereiro de 2002. 

 

5. PRESSUPOSTOS E PRINCÍPIOS PEDAGÓGICOS 

A identidade institucional foi sendo construída ao longo da história da IES e são 

expressas nos pressupostos filosóficos, psicopedagógicos e didático-metodológicos que 

norteiam sua prática pedagógica. 

O ser humano, visto como sujeito ativo na educação deve inserir-se no contexto 

socioeconômico, cultural, político e histórico na região onde vive. Acredita-se que dessa 

maneira cria-se uma dimensão ativa, criadora e renovadora para conseguir o objetivo 

proposto, através de  sua interação com os outros seres e com o meio, produzindo assim o  

conhecimento desejado. A IES entende que o conhecimento é o produto desta interação 

social e compreende que seu papel é trabalhar o conhecimento na perspectiva da sua 

produção e preservação, colocando-as a serviço da sociedade. 

Dessa forma, a IES entende a necessidade de promover a participação dos 

indivíduos como sujeitos da sociedade, da cultura e da história, priorizando a autonomia, a 

problematização e a conscientização de todos os valores sociais, econômicos e políticos na 

região do Brasil onde está inserida. 
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Compreendendo a aprendizagem como um processo eminentemente social, como 

um processo ativo e integral do sujeito na construção do conhecimento, no qual se destaca a 

influência da cultura e das relações sociais, a IES considera o aluno como sujeito de seu 

processo educativo, buscando implementar um fazer pedagógico comprometido com o 

processo de construção e reconstrução do conhecimento, com as dimensões social e afetiva, 

com o relacionamento teoria e prática e com a contextualização dos saberes. 

Em articulação com esses pressupostos, são considerados na organização dos 

cursos, os eixos estruturais “aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a viver, 

aprender a ser“, encaminhados pela UNESCO. 

Pretende-se que as competências profissionais em formação sejam construídas 

processualmente, o que implica na adoção de métodos de ensino que envolvam práticas de 

ação/reflexão/ação. Nesse sentido, a concepção curricular privilegia uma abordagem 

metodológica que traz para o lugar central da formação as práticas e a reflexão sobre elas. 

Privilegia-se ainda a adoção de metodologias ativas, coerentes com os objetivos e 

os conteúdos de ensino e que considerem a experiência concreta do estudante como ponto 

de partida do trabalho pedagógico. 

Busca-se, então, promover ações pedagógicas que articulem os saberes e as 

práticas, vinculando-os aos ideais da ética, da responsabilidade, da cidadania, da 

solidariedade e do espírito coletivo, e direcionando-as ao atendimento das necessidades da 

comunidade regional e local. 

O ensino tem sido entendido como um processo que visa associar a construção do 

conhecimento à crítica ao conhecimento produzido, num processo contínuo e articulado. 

Assim, ele é concebido como um processo de investigação do conhecimento, e não como um 

processo que se limita à transmissão de conteúdos; como uma prática voltada para a 

construção da progressiva autonomia do aluno na busca do domínio científico e profissional 

de um determinado campo do conhecimento. 

O processo de ensino visa, em última instância, ao desenvolvimento das 

capacidades cognitivas dos alunos e à sua preparação para a vida social e profissional.  
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Ensinar é um processo intencional e sistemático, direcionado para o 

desenvolvimento de competências e habilidades dos alunos. Tem um caráter bilateral, já que 

combina a atividade do professor com a do aluno. 

A atuação do professor é vista como inseparável das condições sociais, culturais e 

emocionais dos alunos. Nesse sentido, ela busca referência na realidade dos alunos. O 

ensino, assim, é compreendido como uma prática concretamente situada, voltada para a 

aprendizagem de alunos determinados, com características socioculturais específicas. 

 A política das IES para o ensino de Graduação está orientada para o enfrentamento 

da realidade social, buscando disponibilizar oportunidades educacionais a uma parcela 

expressiva da população, independentemente da origem econômica, racial e cultural, 

oferecendo uma formação generalista, voltada para a aplicação dos conhecimentos 

aprendidos na resolução de problemas do cotidiano. 

 Nessa perspectiva, o curso de Graduação de Farmácia, orientado pelo seu projeto 

pedagógico e com as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso Farmácia, pretende 

favorecer a formação de profissionais com uma visão ampla e crítica da realidade local e 

regional, onde o curso de Farmácia estiver inserido, objetivando a articulação entre a 

Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão, integrando as três vertentes que compõem o 

conhecimento: socialização, produção e diálogo com a sociedade. 

 

6. OBJETIVOS DO CURSO 

6.1. GERAIS 

- Proporcionar ao egresso uma formação sólida na área de medicamentos, 

comprometida com a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde individual e 

coletiva, nas instituições públicas e privadas; 

- Respeitar os princípios éticos na promoção, manutenção, prevenção, proteção e 

recuperação da Saúde; 
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- Capacitar o farmacêutico para atender às necessidades do desenvolvimento 

científico e tecnológico, compreendendo os processos de pesquisa, produção e controle de 

qualidade de fármacos, medicamentos e correlatos; 

- Estimular a capacidade de análise dos problemas que se apresentam no campo da 

Saúde Pública e Privada; 

- Formar um profissional capaz de compreender o contexto da Saúde e sua inserção 

no mesmo, procurando caracterizá-la como campo de atuação intersetorial;  

- Estimular a busca continuada dos conhecimentos em sua carreira, com respeito 

aos avanços nas áreas de saúde e tecnológica.  

- Comprometer-se  com o ser humano, respeitando-o e valorizando-o, dentro do 

seu âmbito profissional. 

 

6.2. ESPECÍFICOS 

          Em consonância com o proposto na Resolução CNE/CES nº 2, de 19 de 

fevereiro de 2002, o Farmacêutico egresso das IES  terão uma formação generalista, crítica e 

reflexiva, estando capacitado a atuar em todos os níveis de atenção a saúde e possuindo ao 

final do curso conhecimentos e habilidades para: 

- Manipular e garantir a qualidade de insumos farmacêuticos e medicamentos 

magistrais, oficinais e homeopáticos, utilizando as Boas Práticas de Manipulação em 

Farmácia, de acordo com a legislação vigente; 

- Exercer sua profissão de forma articulada com todos os segmentos da sociedade, 

contribuindo para a integralidade da assistência de serviços preventivos e curativos; 

- Analisar e interpretar as prescrições de medicamentos de todos os  profissionais 

da área de saúde; 
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- Atuar na dispensação de medicamentos, orientando os usuários quanto à 

conservação, ao preparo e à utilização dos mesmos; 

- Interpretar, controlar e avaliar as interações medicamento/medicamento, 

medicamento/alimento, além de medicamentos/análises laboratoriais, entre outras; 

- Conhecer os mecanismos de controle de gerenciamento, armazenamento e 

distribuição de medicamentos; 

- Preparar, controlar e dispensar preparações de nutrição parenteral, enteral e de 

quimioterapia; 

- Administrar e responder tecnicamente pelas funções especializadas em 

estabelecimentos farmacêuticos; 

- Realizar perícias técnico-legais e elaborar laudos técnicos relacionados com 

produtos, fórmulas, processos ou métodos farmacêuticos; 

- Conhecer e analisar criticamente o funcionamento de indústrias, laboratórios de 

análises clínicas e toxicológicas, farmácias hospitalares além de outros estabelecimentos 

relacionados ao âmbito profissional; 

- Estimular a integração com equipe multidisciplinar de saúde, observando atitudes 

e os valores éticos, para resolução de problemas no campo da saúde. 

  

7. PERFIL DO EGRESSO 

       O profissional formado deverá ser um farmacêutico com formação generalista, 

apto a atuar com competência, em todo o âmbito profissional farmacêutico e capacitado a 

atender às demandas do mercado de trabalho da região que está inserido, tendo como eixo 

principal de formação,  o medicamento e sua utilização. 

    Deverá apresentar formação humanista, ética, empreendedora, crítica e reflexiva 

para atuar, com rigor científico, em todos os níveis de Atenção à Saúde. Deverá ainda ter 
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capacidade gerencial, liderança, habilidade para adaptar-se a mudanças e atualizar-se 

permanentemente. Deverá também estar apto a trabalhar integrado a equipes 

multiprofissionais na Assistência Farmacêutica com enfoque em Farmácia Hospitalar, 

Manipulação e Farmácias Comunitárias e Drogarias, no Controle de Qualidade, na 

Tecnologia Farmacêutica e de Cosméticos, nas Análises Clínicas e Toxicológicas, nos 

Programas públicos de atenção básica à saúde, em todos os níveis de relação com seu 

âmbito profissional. 

Para que estas atividades sejam realizadas pelo Farmacêutico Generalista, faz-se 

necessário que o mesmo tenha uma formação perfeitamente adequada para que exista, 

nestas atuações, um perfil voltado aos ditames do saber científico. Para tanto, esta formação 

deverá ser bastante diversificada e deve contemplar conhecimentos nas Áreas das Ciências 

da Saúde, Humanas, Sociais e Exatas. Este fato confere ao farmacêutico uma capacidade de 

análise global e não meramente reducionista, das questões pertinentes ao seu âmbito de 

ação. Sua formação deverá garantir autonomia e capacidade de responder rapidamente às 

demandas sociais. 

Além disso, a formação do Egresso deverá contemplar as necessidades sociais da 

saúde, a atenção integral da saúde no sistema regionalizado e hierarquizado de referência e 

contra-referência e o trabalho em equipe, com ênfase no Sistema Único de Saúde (SUS).  

Deverá estar apto a desenvolver ações de prevenção de doenças, promoção, 

proteção e reabilitação da saúde, tanto em nível individual quanto coletivo, com vistas a 

assegurar que sua prática seja realizada de forma integrada e contínua com as demais 

instâncias do Sistema de Saúde; ser capaz de pensar criticamente, de analisar os problemas 

da sociedade e de procurar soluções para os mesmos; realizar seus serviços dentro dos mais 

altos padrões de qualidade e dos princípios da ética/bioética; 

Somado as qualidades já mencionadas, a Estácio FMJ também busca o 

desenvolvimento do espírito criativo permitindo ao egresso desenvolver inovações, tanto 

em técnicas e métodos, quanto em produtos específicos. Além disto, dar a esse profissional 

uma formação administrativa para lhe permitir administrar o exercício das atividades 

farmacêuticas, visando à eficiência e à qualidade na produção ou prestação de serviços, 
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acentuando a sua importância na comunidade regional. Este, seguramente, é um perfil 

altamente desejado. 

 

7.1. MERCADO DE TRABALHO PARA O EGRESSO 

A inserção profissional do (a) farmacêutico (a) ocorre em drogarias, farmácias, 

farmácias hospitalares, clínicas, hospitais dia, na gestão hospitalar e em unidades de atenção 

primária à saúde, laboratórios de análises clínicas e toxicológicas, laboratórios de 

desenvolvimento e controle de qualidade em indústrias de alimentos, em indústrias 

farmacêuticas, de cosméticos e de saneantes, distribuidoras de medicamentos, em órgãos 

de regulamentação e fiscalização do exercício profissional, em agências regulatórias de 

Vigilância Sanitária, entre outros campos da atividade profissional. 

A recente publicação pela ANVISA, da RDC 44 de 17 de agosto de 2009, que dispõe 

sobre as Boas Práticas Farmacêuticas e define regras quanto aos produtos e serviços que 

podem ser oferecidos em farmácias e drogarias, a exemplo da atenção Farmacêutica, coloca 

para o (a) profissional farmacêutico (a) novas perspectivas e desafios, privilegiando o direito 

do cidadão ao acesso a orientação farmacêutica de qualidade e impactando positivamente 

no papel social da profissão farmacêutica junto à comunidade. 

Outra área da atividade privativa do (a) profissional farmacêutico (a) é a Farmácia 

de Manipulação, com atuação do (a) farmacêutico (a) desde a manipulação do medicamento 

até a sua dispensação, orientando corretamente o (a) paciente quanto ao uso racional do 

medicamento e interagindo com profissionais médicos (as) quanto a formulações, dosagens, 

farmacologia e interações dos medicamentos. A farmácia de manipulação tem por objetivo a 

promoção da saúde através da personalização de uma relação de confiança entre médico-

farmacêutico-paciente.  

Novas possibilidades profissionais estão sendo ampliadas na rede pública do 

Sistema Único de Saúde, quer nas Secretarias Municipais e/ou Estaduais de Saúde, em 

atividades na Assistência Farmacêutica Básica, nos Programas de Dispensação de 

Medicamentos Estratégicos e de Dispensação Excepcional, na Farmácia Popular e Aqui tem 
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Farmácia Popular. Todos os dias são lançados novos fármacos, que são declarados melhores 

que outros sob os aspectos da eficácia, efetividade e segurança. Neste sentido, é 

imprescindível ao gestor de saúde o apoio à decisão e assessorar a gestão nas questões 

referentes à seleção de medicamentos, aquisição e dispensação, atenção farmacêutica, 

educação e promoção do uso racional de medicamentos.  

Na atenção Primária à Saúde, o Ministério da Saúde criou os Núcleos de Apoio à 

Saúde da Família - NASF, com a Portaria GM nº 154, de 24 de Janeiro de 2008, republicada 

em 04 de Março de 2008, apresentando duas modalidades de NASF: o NASF 1 que deverá 

ser vinculado a no mínimo de 08 a 20 Equipes de Estratégia de Saúde da Família, e o NASF 2, 

que deverá ser vinculado a no mínimo 03 Equipes Saúde da Família. Todos os NASFs devem 

ser compostos por profissionais de nível superior de ocupações não coincidentes, entre 

estas o Farmacêutico, para atuar em nove áreas estratégicas, sendo uma delas, a assistência 

farmacêutica. 

 

8. ESTRUTURA CURRICULAR 

O curso de Farmácia obedece às Diretrizes Curriculares Nacionais do Ministério da 

Educação e Cultura e está organizado de modo a oferecer ao aluno referenciais teórico-

práticos que colaborem na aquisição de competências cognitivas, habilidades e atitudes e 

que promovam o seu pleno desenvolvimento como pessoa, o exercício da cidadania e a 

qualificação para o trabalho.  

O currículo, desenvolvido na perspectiva da educação continuada e permanente, foi 

concebido como uma realidade dinâmica, flexível, com a integração da teoria e prática, 

praticando o diálogo entre as diferentes ciências e saberes, e as atividades facilitadoras da 

construção de competências  especificas do curso.  

Esta organização obedece aos princípios de: flexibilização, interdisciplinaridade e 

contextualização.  

a) A flexibilização curricular possibilita a ampliação dos horizontes do conhecimento 
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e o desenvolvimento de uma visão crítica mais abrangente, pois permite ao aluno ir além de 

seu campo específico de atuação profissional, oferecendo condições de acesso a 

conhecimentos, habilidades e atitudes formativas em outras áreas profissionais. 

A flexibilização do currículo se caracteriza tanto pela verticalidade, quanto pela 

horizontalidade. A flexibilização vertical prevê diferentes formas de organização do saber ao 

longo do período de formação. 

Desta maneira, os  conteúdos oferecidos contemplam as áreas de Ciências Exatas; 

Biológicas e da Saúde; Humanas e Sociais e Ciências Farmacêuticas, conforme demonstrado 

a seguir: 

A  Área de Ciências Exatas compreende disciplinas que tratam dos processos, 

métodos e abordagens físicas, químicas, matemáticas e estatísticas como suporte às Ciências 

Farmacêuticas.  

Nas Áreas de Ciências Biológicas e da Saúde os conteúdos são voltados para as 

bases moleculares e celulares dos processos normais e alterados, da estrutura e função dos 

tecidos, órgãos, sistemas e aparelhos, bem como processos bioquímicos, microbiológicos, 

imunológicos e da genética molecular. 

 As Áreas de Ciências Humanas e Sociais contemplam conteúdos ligados à relação 

indivíduo-sociedade, incluindo matérias que trabalham os aspectos sociais, culturais, 

comportamentais, psicológicos, ecológicos, éticos e legais e aqueles relacionados à 

economia e gestão administrativa, como suporte as atividades farmacêuticas, que 

configuram conhecimentos de história, sociologia, antropologia, psicologia, direito, 

economia entre outros. 

A Área de Ciências Farmacêuticas caracteriza o perfil do egresso, que está sendo 

preparado para atuar na Assistência Farmacêutica  e Saúde Coletiva (Eixo de Farmácia 

Hospitalar e Assistência Farmacêutica), na Tecnologia Farmacêutica e de Cosméticos (Eixo do 

Fármaco e Medicamento), Alimentos (Eixo das Análises de Alimentos) e nas Análises Clínicas 

e Toxicológicas (Eixo das Análises Clinicas e Toxicológicas). Esses eixos perpassam por todas 
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as áreas supracitadas, e inclui conhecimentos relacionados à pesquisa e desenvolvimento, 

produção e garantia de qualidade de matérias-primas, insumos e produtos farmacêuticos; 

legislação sanitária e profissional; estudo de medicamentos no que se refere à 

farmacodinâmica, biodisponibilidade, farmacocinética, farmacoepidemiologia, 

farmacoeconomia, atenção farmacêutica; e conteúdos referentes ao diagnóstico clínico 

laboratorial e terapêutico; bromatologia e toxicologia como suporte a assistência 

farmacêutica. 

A flexibilidade curricular horizontal possibilita ao aluno o aproveitamento, para fins 

de integralização do curso, de várias atividades acadêmicas complementares. Essas 

atividades são importantes para a formação do aluno e constituem o pilar de apoio para 

diversidade, proporcionando o cenário no qual o aluno possa, de fato, ter à disposição as 

variadas alternativas de percurso curricular.  

Essa flexibilidade é assegurada pela oferta de um conjunto de atividades 

acadêmicas articuladas à formação, planejadas pela Coordenação do Núcleo Docente 

Estruturante  disponibilizadas nas Unidades onde o Curso está inserido, criando as condições 

para a realização de atividades como: seminários, congressos, colóquios, oficinas, encontros, 

festivais, palestras, exposições, cursos de curta duração, cursos on line, dentre outras.  

Assim, os NDEs dos cursos de Farmácia da IES planeja semestralmente um 

calendário de atividades acadêmicas complementares na forma de seminários, 

palestras, entre outros e que são oferecidas aos alunos. São convidados  profissionais 

atuantes no mercado,  nas várias áreas de saúde, capazes de construir um senso critica 

coletivo de atitudes no corpo discente em suas futuras áreas de atuação. 

A Disciplina de Introdução a Assistência Farmacêutica e Farmácia Hospitalar 

possuem também atividades de visitas programadas em Hospitais Públicos, onde os alunos 

recebem orientação sobre  papel do farmacêutico dentro do contexto do SUS, e sua inserção 

numa equipe multidisciplinar de saúde. 

 Essas atividades fazem parte da estrutura curricular do Curso e estão voltadas para 

a ampliação das experiências científicas, socioculturais e profissionais dos alunos além 
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daquele proposto dentro dos muros da IES. Propiciam: uma melhor compreensão das 

relações existentes entre a prática social e o trabalho acadêmico, a integração teoria/prática, 

a integração universidade/sociedade, orientando os alunos para a solução de problemas 

enfrentados na atuação profissional e no contexto local. 

É importante lembrar que o estudante pode definir parte de sua trajetória 

acadêmica cumprindo disciplinas eletivas de modo a intensificar seus conhecimentos nas 

áreas de maior interesse para sua formação. 

 b) A interdisciplinaridade propicia o diálogo entre os vários campos do 

conhecimento e a integração do conhecimento. Visa superar uma organização curricular 

tradicional, que coloca as disciplinas como realidades estanques, fragmentadas, isoladas e 

dificulta a apropriação do conhecimento pelo aluno. A interdisciplinaridade, ao contrário, 

busca favorecer uma visão contextualizada e uma percepção sistêmica da realidade, 

permitindo uma compreensão mais abrangente do saber. 

A interdisciplinaridade tem sua origem na necessidade de corrigir os desvios 

causados pela fragmentação disciplinar, resultante da compartimentalização que marca a 

produção científica de caráter positivista. A integração entre as disciplinas do currículo 

fornece condições para a pesquisa e para a criação de modelos explicativos que 

efetivamente consigam captar a complexidade da realidade. Propicia a reorganização e a 

recomposição dos diferentes âmbitos do saber por meio do estabelecimento de 

intercâmbios cognitivos. 

A interdisciplinaridade, dessa forma, permite integrar o saber, propiciando a 

compreensão da relevância e do significado dos problemas estudados, favorecendo, 

consequentemente, os processos de intervenção e busca de soluções. Expressa ainda a 

necessidade de reconstruir o pensamento em novas bases, recuperando dimensões como a 

criatividade, a imaginação e a capacidade de lidar com a incerteza.  

A interdisciplinaridade não significa uma justaposição de saberes, nem implica uma 

comunicação reduzida entre as disciplinas. Envolve a elaboração de um contexto mais geral, 

no qual as disciplinas em contato são modificadas, passando a depender claramente uma 
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das outras. Promove, portanto, intercâmbios mútuos e recíprocas integrações entre as 

disciplinas.  

As propostas de ensino baseadas na interdisciplinaridade têm um grande poder 

estruturador, pois as definições, os contextos e os procedimentos estudados pelos alunos 

passam a serem organizados em torno de unidades mais globais, que agregam estruturas de 

conceitos e metodologias compartilhadas por várias disciplinas, capacitando os alunos para 

enfrentar problemas que transcendem os limites de uma disciplina concreta, como objetivo  

de detectar, analisar e solucionar novas questões. Além disso, a interdisciplinaridade 

favorece a realização de transferências das aprendizagens já adquiridas em outros contextos 

e contribui para ampliar a motivação para aprender. 

Assim, as disciplinas dispostas na grade curricular do curso de Farmácia contêm 

conteúdos mínimos necessários à formação do perfil do egresso proposto, destacando a 

importância da interdisciplinaridade para a construção de conhecimentos coesos, formando 

um profissional habilitado a trabalhar em uma equipe multiprofissional na área da saúde.  

Para a obtenção deste currículo interdisciplinar, contribuem de forma constante 

disciplinas como Estatística, Bioquímica, Saúde Coletiva, Farmacodinâmica, dentre outras, 

capazes de integrar conhecimentos de áreas distintas. Cabe ressaltar a importância dos 

Professores responsáveis pelas Disciplinas e que  mantém o aperfeiçoamento e 

complementaridade dos conteúdos programáticos destas disciplinas, contribuindo de forma 

ímpar para a construção deste currículo interdisciplinar. 

Em obediência a esse princípio integrador, e com apoio na concepção de 

aprendizagem formulada por Vygotsky, a IES estabeleceu algumas mudanças, de caráter 

mais abrangente nas matrizes curriculares dos cursos. 

Para Vygotsky, as habilidades cognitivas e as formas de estruturar o pensamento 

resultam marcadamente das atividades adquiridas na vida social e cultural. Assim, a forma 

de pensar e de aprender vai depender fortemente das experiências sociais vividas por cada 

um. Neste processo de desenvolvimento cognitivo, a linguagem tem papel fundamental, 

uma vez que formas avançadas de pensamento são transmitidas através de palavras. 
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Portanto, pensamento e linguagem se inter-relacionam.  Uma medida institucional voltada 

para a reorganização das matrizes curriculares diz respeito à realização da integração de 

disciplinas de diferentes cursos. Essa integração foi concebida tomando como ponto de 

partida a ideia de que a graduação não deve se restringir à perspectiva de uma 

profissionalização estrita e especializada, mas, sim, uma qualificação intelectual 

suficientemente ampla e abstrata para permitir a construção contínua e eficiente de 

conhecimentos específicos. 

O projeto de integração disciplinar teve também como referência a possibilidade de 

viabilizar a estruturação de conceitos que transcendem os limites de um campo de saber, 

propiciando a articulação da identidade dos diferentes cursos (expressa em seu projeto 

pedagógico), com a diversidade dos distintos saberes científicos. 

Essa integração teve como objetivos: oportunizar aos alunos uma visão abrangente 

de conteúdos temáticos comuns que compõem os vários campos do saber; estimular uma 

prática docente que permita a transposição de conteúdos entre os diferentes campos do 

saber; proporcionar aos alunos a oportunidade de ampliar os horizontes do conhecimento e 

a aquisição de uma visão crítica que lhes permita transcender o seu campo de atuação 

profissional. 

Na esteira desse processo foi constituído um grupo de trabalho, com a participação 

de coordenadores e professores, para definir quais disciplinas deveriam ser integradas e 

suas respectivas ementas. O resultado desse trabalho constituiu uma proposta de integração 

de disciplinas que favoreceu a definição de matrizes curriculares que, a um só tempo, 

integram saberes, mas que não desconsideram a especificidade e a identidade dos 

diferentes cursos. 

No curso de Farmácia, após intensas reuniões com os Coordenadores locais, 

coordenadores de disciplinas e professores que fazem parte do NDE da região, elegeram-se 

disciplinas que compõem um chamado Núcleo Básico, onde disciplinas  funcionam como 

elemento de ligação  e integração entre os vários cursos da área de Saúde: Genética, 

Histologia e Embriologia, Fisiologia Humana, Metodologia Cientifica, Microbiologia Básica, 
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Organização e Políticas em Saúde, Parasitologia Básica, Bioquímica, Patologia Básica, 

Anatomia Sistêmica, Estatística, Epidemiologia Básica, Virologia Básica, dentre outras. 

No processo de construção deste processo, procurou-se adequar as ementas às 

necessidades dos cursos sob uma ótica de qualificação e quantificação de conhecimentos 

capazes de provocar ao aluno, uma visão da integração irrestrita  do conhecimento 

acumulado, de modo ao mesmo possuir uma visão crítica, da realidade que o mesmo deva 

vivenciar em equipe multidisciplinar. 

Assim, a disciplina de Bioquímica, por exemplo, foi enfocada dentro de uma visão 

geral, porém visualizando o interesse do conhecimento na busca de uma visão critica e 

reflexiva, no seu aproveitamento posterior, e em sua vida profissional. Para atender a essa 

realidade, os alunos do curso de Farmácia possuem aulas desta disciplina  com alunos do 

curso de medicina.  Esta análise foi também realizada junto com  as outras disciplinas que 

foram integradas ao modelo acima. 

c) A contextualização refere-se à busca de adequação do currículo às características 

dos alunos e do ambiente socioeconômico e cultural onde vivem, permitindo relacionar as 

atividades curriculares com o cotidiano dos alunos e com o contexto social, em todas as 

regiões do Brasil. 

Assim, para atender esse princípio, busca-se adequar o processo ensino-

aprendizagem à realidade local e regional, articulando as diferentes ações curriculares às 

características, demandas e necessidades de cada contexto. 

No Curso de Farmácia da IES, as ações norteadoras do processo de inserção do 

aluno  à realidade local e regional estão fundamentadas na necessidade do mercado de 

trabalho privativo do profissional farmacêutico, de acordo com resolução normativa do 

Conselho Federal de Farmácia, sobre a área de atuação do profissional farmacêutico. 

Busca-se ainda desenvolver estratégias para articular o processo de ensino à 

realidade dos alunos, propiciando uma aprendizagem referida aos diferentes âmbitos e 

dimensões da vida pessoal, social e cultural dos discentes. Nessa perspectiva, as práticas 
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curriculares implementadas na Instituição estão pautadas no conhecimento das 

características dos alunos, buscando respeitar sua personalidade e sua identidade.  

O princípio da contextualização permite pensar o currículo de forma abrangente, 

com uma ampla rede de significações, e não apenas como um lugar de transmissão e 

reprodução do saber. A contextualização envolve o estabelecimento de uma relação de 

reciprocidade entre o aluno e o objeto de conhecimento, favorecendo uma aprendizagem 

significativa, uma vez que está baseada nos diferentes âmbitos e dimensões da vida pessoal, 

social e cultural do corpo discente. 

Esta característica está explicitada na matriz curricular, através de disciplinas de 

eixo que compõem a Matriz Curricular. Essas disciplinas estão relacionadas em Eixos 

temáticos, que abrangem um rol de disciplinas em que o Coordenador local poderá utilizar 

dentro da flexibilidade requerida para a sua realidade regional, procurando manter a 

característica da empregabilidade como um norte a ser buscado para o egresso. 

 

8.1. MATRIZ CURRICULAR DO CURSO 

 Com base nesses três princípios é que a matriz curricular do Curso de Farmácia foi 

organizada, com a intenção de promover a produção e construção do conhecimento de 

modo sistematizado, partindo da reflexão, do debate e da crítica, numa perspectiva de 

flexibilidade, de maneira criativa e interdisciplinar. 

       A integralização curricular  acontece em 10 períodos no curso diurno e 

noturno, obedecendo aos dispostos no Despacho do Sr. Ministro de Educação, Sr. Fernando 

Haddad, publicado no DOU n 47 de 11.03.2009, que homologou o Parecer n. 213/2008 do 

CNE, onde estabeleceu a carga horária mínima de 4.000 horas  para o Curso de Farmácia. 

Além disso, a estrutura curricular do Curso de Farmácia da IES está baseada nas áreas de 

conhecimento gerais e específicas propostas pela Resolução CNE/CES nº 2, de 19 de 

fevereiro de 2002 (Conselho Nacional de Educação e a Câmara de Educação Superior, 2002), 

e encontra-se em anexo. 
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 8.1.1.  NÚCLEOS OU EIXOS TEMÁTICOS 

 O curso de Farmácia das IES foi planejado para oferecer aos seus discentes a 

flexibilidade necessária ao conhecimento profissional, de acordo com a região do Brasil. 

Assim os Núcleos Temáticos de Conhecimentos, favorece que o seu corpo docente interaja 

de maneira criativa e dinâmica nas estratégias de transmissão do conhecimento, 

relacionados por disciplinas e também pelo próprio eixo no qual ela está inserida, nos vários 

locais do Brasil onde o Curso funciona. 

Área Conteúdos Disciplinas 
 

Ciências Exatas Métodos e 
abordagens físicas, 
químicas, 
matemáticas e 
estatísticas como 
suporte às Ciências 
Farmacêuticas. 

Cálculo em Farmácia 
Química Orgânica I 
Fundamentos em Estatística 
Química Geral Experimental  
Química analítica Qualitativa em Farmácia 
Química Analítica Quantitativa em Farmácia 
Química Orgânica II  
Físico-química  em Farmácia 
Química Orgânica III  
Análise Orgânica 
Química Medicinal 

  

Ciências 
Biológicas e da 
Saúde 

Bases moleculares e 
celulares dos 
processos normais e 
alterados da 
estrutura e função 
dos tecidos, órgãos, 
sistemas e aparelhos, 
bem como processos 
bioquímicos, 
microbiológicos, 
imunológicos e da 
genética molecular. 

Histologia e Embriologia 
Genética 
Anatomia Sistêmica 
Fisiologia Humana 
Farmacobotânica 
Bioquímica 
Patologia Básica 
Imunologia Básica 
Microbiologia Básica 
Parasitologia Básica 
Virologia Básica 

  

Ciências 
Humanas e 
Sociais 

Relação indivíduo/ 
sociedade, incluindo 
matérias que 
trabalham os 
aspectos sociais, 
culturais, 
comportamentais, 
psicológicos, 
ecológicos, éticos e 

Metodologia Científica 
Fundamentos de Epidemiologia  
A Organização e políticas de saúde 
Projeto de TCC em Farmácia 
TCC em Farmácia 
Fundamentos Sócio-antropológicos da Saúde 
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legais e aqueles 
relacionados à 
economia e gestão 
administrativa, como 
suporte às atividades 
farmacêuticas, que 
configuram 
conhecimentos de 
história, sociologia, 
antropologia, 
psicologia, direito, 
economia, dentre 
outros. 

 Ciências 
Farmacêuticas 

Assistência 
farmacêutica, Saúde 
Coletiva, Tecnologia 
Farmacêutica e de 
Cosméticos, Análises 
Clínicas e 
Toxicológicas. 

Atenção Farmacêutica 
Farmacodinâmica I 
Farmacotécnica I 
Farmacognosia I 
Farmacodinâmica II 
Farmacotécnica II 
Farmacognosia II 
Deontologia e Legislação Farmacêutica 
Estágio Supervisionado I em Farmácia 
Disciplina Regional I  em Farmácia 
Disciplina Regional II  em Farmácia 
Disciplina Regional III  em Farmácia 
Toxicologia aplicada à Farmácia 
Controle de Qualidade de  Medicamentos 
Estágio Supervisionado II em Farmácia 
Farmácia Hospitalar 
Cosmetologia 
Farmacotécnica Homeopática 
Fundamentos de Análises Clínicas 
Hematologia Clinica 
Bioquímica Clinica 
Garantia da Qualidade 
Bromatologia 
Administração e Marketing Farmacêutico 
Estágio Supervisionado III em Farmácia 
Introdução a Assistência Farmacêutica  
Analise Instrumental 
Farmacoeconomia 
Tecnologia de Alimentos 
Disciplinas Regionais por Eixos Temáticos 

Análises Clínicas e Toxicológicas   
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Fundamentos em Análises Clínicas 

 
  

Biossegurança em Análises clínicas   

Parasitologia Clinica   

Hematologia Clínica   

Citopatologia Clinica   

Microbiologia Clínica   

Bioquímica Clinica    

Interpretação de exames laboratoriais   

Uroanálise   

Fundamentos em Farmácia Industrial 

Formas Farmac. de liberação modificada 

Biofarmácia 

Tecnologia Farmacêutica 

Processos Cromatográficos 

Garantia da Qualidade  

Análises de Alimentos 

Bromatologia 

Toxicologia de alimentos 

Microbiologia de alimentos 

Controle de Qualidade em alimentos 

Enzimologia e Processos Fermentativos 

Farmácia Hospitalar e  
Assistência Farmacêutica 

Introdução a Assistência  
Farmacêutica 

Farmácia clinica 

Técnica de apl. de injetáveis 

Farmácia Oncológica 

Farmácia hospitalar 

Atenção Farmacêutica 

Primeiros Socorros 
 

  

8.2. INTEGRALIZAÇÃO DO CURSO 

Considerando que a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 

9.394 de 20.12.96) estabelece para o ano letivo um mínimo de 200 dias de trabalho 

acadêmico efetivo no seu artigo 47,  o Projeto Pedagógico do Curso de Farmácia está 

implementado nas seguintes modalidades de horários: 
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- Diurno, em 10 semestres letivos; 

- Noturno, em 10 semestres letivos. 

Atualmente o curso é ofertado apenas em período noturno. O curso foi 

desenvolvido de forma teórico-conceitual e prático-demonstrativa, contando com estágios 

supervisionados (campo), com carga horária total de 4.600 horas. As atividades prático-

conceituais são desenvolvidas nas dependências das IES. Nas atividades prático-

demonstrativas o aluno estará envolvido em estágios curriculares e extracurriculares em 

várias áreas de atuação do farmacêutico no Sistema de Saúde, entre outras, incluindo 

trabalhos de investigação, acompanhamento do processo produtivo e de controle de 

qualidade e atividades relacionadas ao caráter multidimensional da profissão. 

  

Nº de períodos 10 

Tempo de integralização mínimo (semestres) 10 

Tempo de integralização máximo (semestres) 15 

Nº de disciplinas Obrigatórias 54 

Nº de disciplinas Eletivas 19 

Nº de disciplinas Optativas 1 

Carga horária de disciplinas obrigatórias 4.256 h 

Total de Créditos obrigatórios 222 

Créditos obrigatórios de atividades de campo 65 

Carga horária de atividades acadêmicas complementares 80 h 
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Estágio supervisionado 966h 

 

8.3 ATIVIDADES DE NIVELAMENTO 

As atividades de nivelamento são ferramentas essenciais como suporte as 

dificuldades apresentadas pelo corpo discente, principalmente no que se refere ao núcleo 

básico. Serão atividades regulares de nivelamento em química, matemática, português e 

outras que se fizerem necessárias para atendimento à execução dos planos de ensino do 

curso, constante no projeto pedagógico municipal. 

    

8.4 RESUMO MATRIZ CURRICULAR DO CURSO DE FARMÁCIA 

 

  

 
PERÍODO 

TOTAL DE 
DISCIPLINAS 

OBRIGATÓRIAS 

TOTAL DE CRÉDITOS 
EM DISC. 

OBRIGATÓRIAS. 

PRÁTICA 
ESTRUTURADA 

CARGA 
HORÁRIA 

 
1 5 18 1 328 

 
2 6 17 1 310 

 
3 6 19 2 350 

 
4 7 23 3 426 

 
5 7 23 4 430 

 
6 5 19 3 354 

 
7 6 25 5 470 

 
8 4 29 3 586 

 
9 4 25 3 514 

 
10 4 24 1 488 

 
TOTAL 54 222 26 4256 
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 8.5. MATRIZ CURRICULAR DO CURSO DE FARMÁCIA 

Período 
Cod. 

Disciplina 
Nome Disciplina 

Credito 

Teórico 

Credito 

Pratico 

Atividade 

Estruturada 

Total 

Créditos 

Carga 

Horária 

da 

Disciplina 

Tipo de 

disciplina 

1 SDE0002 ANATOMIA SISTÊMICA 2 2 0 4 72 Obrigatória  
1 SDE0005 CÁLCULO EM FARMÁCIA 2 0 0 2 36 Obrigatória  
1 GST0917 PLANEJAMENTO DE CARREIRA E SUCESSO 

PROFISSIONAL 

2 0 0 2 36 Obrigatória  

1 SDE0897 INTRODUÇÃO A ASSISTÊNCIA 

FARMACÊUTICA 

4 0 0 4 72 Obrigatória  

1 SDE0898 QUÍMICA BIOLÓGICA 3 2 1 6 112 Obrigatória  
2 SDE0246 FUNDAMENTOS DA ESTATÍSTICA 2 0 0 2 36 Obrigatória  
2 SDE0010 GENÉTICA 2 0 0 2 36 Obrigatória  
2 SDE0028 HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA 2 2 0 4 72 Obrigatória  
2 CEL0017 METODOLOGIA CIENTÍFICA 2 0 0 2 36 Obrigatória  
2 SDE0027 FÍSICO-QUÍMICA APLICADA A FARMÁCIA 2 1 0 3 54 Obrigatória  
2 SDE0034 QUÍMICA ORGANICA I 2 1 1 4 76 Obrigatória  
3 SDE0171 QUÍMICA ORGÂNICA II 2 1 1 4 76 Obrigatória  
3 SDE0169 QUÍMICA ANALÍTICA QUALITATIVA 2 1 1 4 76 Obrigatória  
3 SDE0130 MICROBIOLOGIA BÁSICA 2 1 0 3 54 Obrigatória  
3 SDE0133 ORGANIZAÇÃO E POLÍTICAS DE SAÚDE 2 0 0 2 36 Obrigatória  
3 SDE0138 PARASITOLOGIA BÁSICA 2 0 0 2 36 Obrigatória  
3 SDE0024 BIOQUÍMICA 2 2 0 4 72 Obrigatória  
4 SDE0139 PATOLOGIA BÁSICA 2 0 0 2 36 Obrigatória  
4 SDE0029 IMUNOLOGIA BÁSICA 2 0 0 2 36 Obrigatória  
4 SDE0168 QUÍMICA ANALÍTICA QUANTITATIVA 2 1 1 4 76 Obrigatória  
4 SDE0097 FISIOLOGIA HUMANA 4 0 0 4 72 Obrigatória  
4 SDE0172 QUÍMICA ORGÂNICA III 2 1 1 4 76 Obrigatória  
4 SDE0899 FARMACOBOTÂNICA 2 2 1 5 94 Obrigatória  
4 SDE0195 VIROLOGIA BÁSICA 2 0 0 2 36 Obrigatória  
5 SDE0245 FUNDAMENTOS DA EPIDEMIOLOGIA 2 0 0 2 36 Obrigatória  
5 SDE0934 ANÁLISE ORGÂNICA 2 0 0 2 36 Obrigatória  
5 SDE0046 ATENÇÃO FARMACÊUTICA 2 0 1 3 58 Obrigatória  
5 SDE0083 ÉTICA NA SAÚDE 2 0 0 2 36 Obrigatória  
5 SDE0087 FARMACODINÂMICA I 2 1 1 4 76 Obrigatória  
5 SDE0090 FARMACOGNOSIA I 2 2 1 5 94 Obrigatória  
5 SDE0094 FARMACOTÉCNICA I 2 2 1 5 94 Obrigatória  
6 SDE0095 FARMACOTÉCNICA II 2 2 1 5 94 Obrigatória  
6 SDE0091 FARMACOGNOSIA II 2 2 1 5 94 Obrigatória  
6 SDE0088 FARMACODINÂMICA II 2 1 1 4 76 Obrigatória  
6 SDE0042 ANÁLISE INSTRUMENTAL 2 0 0 2 36 Obrigatória  
6 SDE0300 BIOSSEGURANÇA EM ANÁLISES CLÍNICAS 2 1 1 4 76 Eletiva 
6 SDE0302 CITOPATOLOGIA CLÍNICA 2 1 1 4 76 Eletiva 
6 SDE0299 FUNDAMENTOS EM ANÁLISES CLINICAS 2 1 1 4 76 Eletiva 
6 SDE0900 FARMACOEPIDEMIOLOGIA 2 1 0 3 54 Obrigatória  
6 SDE0303 INTERPRETAÇÃO DE EXAMES 

LABORATORIAIS 

2 1 1 4 76 Eletiva 



 

34 

 

6 SDE0305 MICROBIOLOGIA CLÍNICA 2 1 1 4 76 Eletiva 
6 SDE0301 PARASITOLOGIA CLÍNICA 2 1 1 4 76 Eletiva 
6 SDE0304 UROANÁLISE 2 1 1 4 76 Eletiva 
7 SDE0901 FARMÁCIA HOSPITALAR 2 0 2 4 80 Obrigatória  
7 SDE0056 BROMATOLOGIA 2 2 0 4 72 Obrigatória  
7 SDE0063 COSMETOLOGIA 2 2 1 5 94 Obrigatória  
7 SDE0093 FARMACOTÉCNICA HOMEOPÁTICA 2 2 1 5 94 Obrigatória  
7 SDE0283 FUNDAMENT0S SOCIOANTROPOLÓGICOS 

DA SAÚDE 

2 0 0 2 36 Obrigatória  

7 SDE0170 QUÍMICA MEDICINAL 2 2 1 5 94 Obrigatória  
8 SDE0216 ESTÁGIO SUPERVISIONADO I EM 

FARMÁCIA 

2 0 13 15 322 Obrigatória  

8 SDE0309 BIOFARMÁCIA 2 1 1 4 76 Obrigatória  
8 SDE0902 TOXICOLOGIA APLICADA A FARMÁCIA 2 2 1 5 94 Obrigatória  
8 SDE0903 CONTROLE DE QUALIDADE DE 

MEDICAMENTOS 

2 2 1 5 94 Obrigatória  

8 SDE0306 FUNDAMENTOS EM FARMÁCIA INDUSTRIAL 2 1 1 4 76 Eletiva 
8 SDE0308 FORMAS FARMACÊUTICAS DE LIBERAÇÃO 

MODIFICADA 

2 1 1 4 76 Eletiva 

8 SDE0311 MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS 2 1 1 4 76 Eletiva 
8 SDE0307 PROCESSOS CROMATOGRÁFICOS 2 1 1 4 76 Eletiva 
8 SDE0318 TECNOLOGIA DE ALIMENTOS 2 1 1 4 76 Eletiva 
8 SDE0310 TOXICOLOGIA DE ALIMENTOS 2 1 1 4 76 Eletiva 
9 SDE0316 TÉCNICA DE APLICAÇÃO DE INJETÁVEIS 2 1 1 4 76 Eletiva 
9 SDE0317 PRIMEIROS SOCORROS 2 1 1 4 76 Eletiva 
9 CEL0101 TÓPICOS EM LIBRAS:SURDEZ E INCLUSÃO 2 0 0 2 36 Optativa  
9 SDE0313 CONTROLE DE QUALIDADE EM ALIMENTOS 2 1 1 4 76 Eletiva 
9 SDE0312 ENZIMOLOGIA E PROCESSOS 

FERMENTATIVOS 

2 1 1 4 76 Eletiva 

9 SDE0314 FARMÁCIA CLÍNICA 2 1 1 4 76 Eletiva 
9 SDE0315 FARMÁCIA ONCOLÓGICA 2 1 1 4 76 Eletiva 
9 SDE0054 BIOQUÍMICA CLÍNICA 2 1 1 4 76 Obrigatória  
9 SDE0064 DEONTOLOGIA E LEGISLAÇÃO 

FARMACÊUTICA 

2 0 1 3 58 Obrigatória  

9 SDE0217 ESTÁGIO SUPERVISIONADO II EM 

FARMÁCIA 

2 0 13 15 322 Obrigatória  

9 SDE0222 PROJETO DE TCC EM FARMÁCIA 2 0 1 3 58 Obrigatória  
10 SDE0199 TCC EM FARMÁCIA 2 0 0 2 36 Obrigatória  
10 SDE0218 ESTÁGIO SUPERVISIONADO III EM 

FARMÁCIA 

2 0 13 15 322 Obrigatória  

10 SDE0904 HEMATOLOGIA CLÍNICA 2 2 1 5 94 Obrigatória  
10 SDE0905 ADMINISTRAÇÃO E MARKETING 

FARMACÊUTICO 

2 0 0 2 36 Obrigatória  
 

 

NOTA: várias disciplinas, dentro da matriz curricular apresentada acima, compõem 

e agregam valor teórico e prático as disciplinas regionais, não estando estas individualizadas 

e sim integradas dentro de cada eixo temático. 

 



8.6 QUADRO DE DOCENTES 

Período Nome Disciplina Docente Formação Titulação 

1 ANATOMIA SISTÊMICA Cristiane Marinho Uchôa Lopes Fisioterapia Mestre 

1 CÁLCULO EM FARMÁCIA Daniel Luna Lucetti Farmácia Mestre 

1 PLANEJAMENTO DE CARREIRA E SUCESSO PROFISSIONAL André Alencar Suliano Odontologia Doutor 

1 INTRODUÇÃO A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Pablo Antonio Maia de Farias Farmácia Mestre 

1 QUÍMICA BIOLÓGICA Patrícia Gonçalves Pinheiro Química Mestre 

2 FUNDAMENTOS DA ESTATÍSTICA João Marcos Ferreira de Lima Silva Educação Física Mestre 

2 GENÉTICA Anderson Pontes Arruda Biologia Mestre 

2 HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA Monalisa Ribeiro Silva Biologia Mestre 

2 METODOLOGIA CIENTÍFICA Modesto Leite Rolim Neto Psicologia Doutor 

2 FÍSICO-QUÍMICA APLICADA A FARMÁCIA Francisco Rodrigo Lemos Caldas Farmácia Mestre 

2 QUÍMICA ORGANICA I Sheyla Cristiane Xenofonte de Almeida Biologia Mestre 

3 QUÍMICA ORGÂNICA II Sheyla Cristiane Xenofonte de Almeida Biologia Mestre 

3 QUÍMICA ANALÍTICA QUALITATIVA Francisco Rodrigo Lemos Caldas Farmácia Mestre 

3 MICROBIOLOGIA BÁSICA Francisca Adilfa Oliveira Garcia Farmácia Doutor 

3 ORGANIZAÇÃO E POLÍTICAS DE SAÚDE Francisco Antonio Vieira dos Santos Odontologia Mestre 

3 PARASITOLOGIA BÁSICA Nadghia Figueiredo Leite Biologia Mestre 

3 BIOQUÍMICA Camila Bezerra Nobre Biologia Mestre 

4 PATOLOGIA BÁSICA Natália Bitú Pinto Farmácia Doutor 

4 IMUNOLOGIA BÁSICA Fernando Gomes Figueredo Biomedicina Mestre 

4 QUÍMICA ANALÍTICA QUANTITATIVA Francisco Rodrigo Lemos Caldas Farmácia Mestre 

4 FISIOLOGIA HUMANA Daniel Luna Lucetti Farmácia Mestre 

4 QUÍMICA ORGÂNICA III Sheyla Cristiane Xenofonte de Almeida Biologia Mestre 

4 FARMACOBOTÂNICA Nadghia Figueiredo Leite Biologia Mestre 
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4 VIROLOGIA BÁSICA Fernando Gomes Figueredo Biomedicina Mestre 

5 FUNDAMENTOS DA EPIDEMIOLOGIA Francisco Antonio Vieira dos Santos Odontologia Mestre 

5 ANÁLISE ORGÂNICA Patrícia Gonçalves Pinheiro Química Mestre 

5 ATENÇÃO FARMACÊUTICA Pablo Antonio Maia de Farias Farmácia Mestre 

5 ÉTICA NA SAÚDE André Alencar Suliano Odontologia Doutor 

5 FARMACODINÂMICA I Ana Luiza de Aguiar Rocha Martin Farmácia Mestre 

5 FARMACOGNOSIA I Karla Deisy Morais Borges Farmácia Mestre 

5 FARMACOTÉCNICA I Rafael de Carvalho Mendes Farmácia Mestre 

6 FARMACOTÉCNICA II Rafael de Carvalho Mendes Farmácia Mestre 

6 FARMACOGNOSIA II Karla Deisy Morais Borges Farmácia Mestre 

6 FARMACODINÂMICA II Ana Luiza de Aguiar Rocha Martin Farmácia Mestre 

6 ANÁLISE INSTRUMENTAL Patrícia Gonçalves Pinheiro Química Mestre 

6 FARMACOEPIDEMIOLOGIA Poliana Moreira de Medeiros Carvalho Farmácia Mestre 

7 FARMÁCIA HOSPITALAR Karla Deisy Morais Borges Farmácia Mestre 

7 BROMATOLOGIA Fabíola Fernandes Galvão Rodrigues Biologia Doutor 

7 COSMETOLOGIA Poliana Moreira de Medeiros Carvalho Farmácia Mestre 

7 FARMACOTÉCNICA HOMEOPÁTICA Rafael de Carvalho Mendes Farmácia Mestre 

7 FUNDAMENT0S SOCIOANTROPOLÓGICOS DA SAÚDE André Alencar Suliano Odontologia Doutor 

7 QUÍMICA MEDICINAL Francisco Rodrigo Lemos Caldas Farmácia Mestre 

8 ESTÁGIO SUPERVISIONADO I EM FARMÁCIA Poliana Moreira de Medeiros Carvalho Farmácia Mestre 

8 BIOFARMÁCIA Ana Luiza de Aguiar Rocha Martin Farmácia Mestre 

8 TOXICOLOGIA APLICADA A FARMÁCIA Pablo Antonio Maia de Farias Farmácia Mestre 

8 CONTROLE DE QUALIDADE DE MEDICAMENTOS Rafael de Carvalho Mendes Farmácia Mestre 

9 TÓPICOS EM LIBRAS:SURDEZ E INCLUSÃO Cristiane Lopes Damasceno Pedagogia Especialista 
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9 BIOQUÍMICA CLÍNICA Helenicy Nogueira Holanda Veras Farmácia Mestre 

9 DEONTOLOGIA E LEGISLAÇÃO FARMACÊUTICA Pablo Antonio Maia de Farias Farmácia Mestre 

9 ESTÁGIO SUPERVISIONADO II EM FARMÁCIA Charles Lelis Soares Farmácia Especialista 

9 PROJETO DE TCC EM FARMÁCIA Modesto Leite Rolim Neto Psicologia Doutor 

10 TCC EM FARMÁCIA Modesto Leite Rolim Neto / Fábio Cardoso 
Psicologia / 
Fisioterapia 

Doutor 

10 ESTÁGIO SUPERVISIONADO III EM FARMÁCIA Helenicy Nogueira Holanda Veras Farmácia Mestre 

10 HEMATOLOGIA CLÍNICA Helenicy Nogueira Holanda Veras Farmácia Mestre 

10 ADMINISTRAÇÃO E MARKETING FARMACÊUTICO Karla Deisy Morais Borges Farmácia Mestre 

 

Eletiva I - Farmácia Clínica Karla Deisy Morais Borges Farmácia Mestre 

 

Eletiva II - Fundamentos de Análises Clínicas Fernando Gomes Figueredo Biomedicina Mestre 

 
Eletiva III - Técnicas de aplicação de injetáveis Janaína Farias Rebouças Enfermagem Especialista 

 



9. PROGRAMA DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 O Curso de Farmácia busca, no âmbito do ensino, implementar uma dinâmica 

curricular integradora, capaz de assegurar um processo de formação amplo, onde as 

diferentes disciplinas estão integradas com as atividades acadêmicas articuladas à formação, 

tais como: estágio supervisionado/prática profissional e TCC, e ainda com as atividades 

complementares que se materializam na: monitoria, iniciação científica, extensão e outras 

atividades. Essas atividades consideradas complementares à formação estão integradas 

efetivamente ao processo formativo dos alunos do Curso, na tentativa de orientar as 

atividades curriculares para a solução de problemas enfrentados na atuação profissional e 

no contexto local. 

Para a IES, ensino, pesquisa e extensão devem estar sempre articulados. De acordo 

com essa perspectiva institucional, o Curso busca integrar pesquisa e atividades de ensino 

por meio do estímulo constante ao espírito investigativo e do desenvolvimento da 

curiosidade intelectual no interior das diferentes disciplinas. A articulação entre ensino, 

pesquisa e extensão se materializa também no Curso por meio da oferta de atividades 

complementares, que propiciam aos alunos oportunidades de ampliar os temas trabalhados 

nas disciplinas, construir novos conhecimentos, articulando-os às demandas da comunidade, 

contribuindo para uma compreensão mais aprofundada das questões relativas à inclusão 

social, responsabilidade ambiental e à produção cultural e artística. 

O objetivo do programa de Atividades Acadêmicas Complementares (AAC) é criar 

um diferencial na formação universitária da IES, oferecendo uma variedade de atividades 

complementares que irão qualificá-lo para o mercado de trabalho. 

É importante destacar que a proposta das AAC visa complementar os 

conhecimentos trabalhados em cada momento do curso, correlacionando-os com a prática 

profissional. Esta Atividade conduz à prática do estágio curricular onde todos os 

conhecimentos e habilidades desenvolvidos poderão ser exercidos no real contexto de 

atuação profissional. 

Esta estratégia de conjugação da AAC e do Estágio Curricular visa proporcionar ao 

aluno condições de reflexão sobre os conhecimentos adquiridos e modelos desenvolvidos na 
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Assistência Farmacêutica, retroalimentando o desenvolvimento do conhecimento e o estudo 

das Ciências Farmacêuticas, com os seguintes objetivos: 

 Possibilitar uma visão realista do funcionamento de todos os locais de 

trabalho do profissional farmacêutico e do funcionamento de um sistema de 

saúde regionalizado e hierarquizado, e o trabalho em equipe 

multiprofissional, familiarizando-o com seu futuro ambiente de trabalho; 

 Proporcionar condições de treinamento específico pela aplicação, 

aprimoramento e complementação dos conhecimentos adquiridos; 

 Subsidiar a identificação de preferências em campos de futuras atividades 

profissionais; 

 Proporcionar ampliação de interesses pela pesquisa científica e tecnológica 

nas áreas do medicamento e da saúde coletiva; 

 Proporcionar condições para o aprimoramento das relações farmacêutico-

usuários-profissionais de saúde através de atividades voltadas à orientação 

ao uso adequado e racional de medicamentos.  

As atividades complementares são construídas pelo NDE da IES, obedecendo aos 

preceitos descritos no Projeto Pedagógico do Curso, sendo respeitadas as características do 

mercado para o egresso. As AAC também podem ser propostas por docentes e por discentes 

do curso de Farmácia e o valor das horas avaliados pelo colegiado do curso. 

Estas atividades promovidas pelo Curso têm como objetivos: 

 Reforçar os conhecimentos adquiridos. 

 Enriquecer os conteúdos programáticos das disciplinas. 

 Introduzir novas abordagens metodológicas de modo a delinear um perfil profissional 

diferenciado adequando-o às novas exigências de mercado. 
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 Estimular no estudante o exercício da reflexão e o desejo de aprender, articulando os 

diferentes conteúdos e compreendendo o caráter mutável do conhecimento. 

Entre as Atividades Complementares, podem-se destacar trabalhos junto a 

comunidades, iniciação científica, monitoria, simpósios, seminários, palestras como forma 

de construir uma experiência reflexiva das oportunidades profissionais e o papel social do 

conhecimento. 

Além das atividades específicas de cada curso a área da  Saúde ainda busca 

promover ações conjuntas entre os demais cursos de saúde a fim de oportunizar atividades 

multidisciplinares e o aprendizado para o trabalho em equipe e para estabelecer práticas 

integradoras do conhecimento profissional. 

 

10. PROGRAMA DE ATIVIDADES ESTRUTURADAS 

 Atividades Estruturadas, embasadas no Art. 2º, item II da Resolução CNE/CES nº 3, 

de 2 de julho de 2007, implicam a construção de conhecimento, com autonomia, a partir do 

trabalho discente. A concepção destas atividades deve privilegiar a articulação entre a teoria 

e a prática, a reflexão crítica e o processo de autoaprendizagem. Para atender a este 

propósito, o ensino deve ser centrado na aprendizagem, tendo o professor como mediador 

entre o conhecimento acumulado e os interesses e necessidades do aluno. 

O currículo dos cursos deve ser concebido como um conjunto integrado e articulado 

de situações organizadas de modo a promover aprendizagens significativas e seus conteúdos 

são apenas um dos meios para o desenvolvimento de competências que ampliem a 

formação dos alunos e sua interação com a realidade, de forma crítica e dinâmica. No ensino 

por competências o conhecimento é trabalhado de forma inter, intra e transdisciplinar, 

contextualizado, privilegiando a construção de conceitos e a criação do sentido, visando 

mobilizar um conjunto de recursos cognitivos (saberes, capacidades, informações etc.) para 

solucionar com pertinência e eficácia uma série de situações. Para tanto, as atividades 

devem ser estruturadas em projetos, bem como por resolução de problemas, além de 

pesquisas. Devem privilegiar análises, sínteses, inferências, generalizações, analogias, 
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associações e transferências. As tarefas propostas devem constituir desafios que incitem os 

alunos a mobilizar seus conhecimentos, habilidades e valores. 

As Atividades Estruturadas atendem também ao paradigma da complexidade 

(MORIN, 2001), propondo um ensino fundamentado em múltiplas visões que proporcionem 

aos alunos aprendizagens que desenvolvam a visão crítica, criativa e transformadora. Nesse 

contexto, de acordo com Behrens (2006), situa-se a problematização que possibilita uma 

visão pluralista, tendo como ponto de partida o questionamento que vincula articulações 

diferenciadas, com a finalidade de produzir conhecimento. Os alunos podem 

simultaneamente realizar a apropriação de conceitos, quando os examinam 

minuciosamente; articular essas aquisições à medida que as relacionam ao problema a ser 

resolvido e mobilizar essas aquisições na prática (ROEGIERS; DE KETELE, 2004). 

O que se pretende estimular nos alunos não é a memorização de informações e, 

sim, a investigação e compreensão dos problemas, a construção de seu próprio 

conhecimento por meio da participação ativa neste processo (DAVINI, 1999). 

Se a proposição de memorizar e repetir precisa ser ultrapassada, como proceder 

para contemplar uma prática pedagógica que acolha os pressupostos da abordagem crítica? 

[...] Não se trata de negar a pertinência das técnicas de ensino tradicionais, mas de retomá-

las com um posicionamento crítico e reflexivo que enriqueça a produção do conhecimento 

em um novo paradigma (BEHRENS, 2006). 

 Isto não quer dizer também que os conhecimentos em si sejam negligenciados. 

Pelo contrário, além de serem imprescindíveis, a atividade assimiladora do sujeito que 

aprende se aplica sempre a um objetivo ou assunto que requer ser assimilado. 

Com as atividades estruturadas pretende-se preparar o aluno como sujeito ativo, 

reflexivo, criativo, inovador, empreendedor, que tenha autonomia nos estudos. O 

fundamental é criar condições para que o aluno possa construir ativamente o seu próprio 

conhecimento. Dessa forma, a aprendizagem se dará como resultado do aprendizado ativo, 

com base na própria prática do sujeito e nas sucessivas mudanças provocadas pela 

informação gradativamente assimilada. Assim, poderão ser indicados como objetivos 



 

42 

 

específicos de aprendizagem, que o aluno: compare, diferencie, classifique, busque causas e 

consequências, identifique princípios ou regularidades, priorize objetivos de ação, selecione 

métodos e técnicas adequadas, execute, analise, avalie etc. 

 Desse modo, a metodologia de ação das atividades estruturadas visa trazer uma 

mudança no processo de aprendizagem, integrando sociedade – educação – trabalho, com o 

planejamento de atividades que surgem das situações do próprio cotidiano social do aluno e 

do trabalho profissional, envolvendo participação individual e em grupo, convivência com a 

diversidade de opiniões, oportunidade de autonomia de estudos e o acesso a diferentes 

modos de aprender, especialmente, de aprender a aprender. 

 Cada atividade percorrerá um caminho, variando os materiais e as estratégias, mas 

sempre no mesmo sentido, de acordo com Davini (1999): 

 Sendo assim, na concepção/elaboração de um currículo integrado que contemple 

atividades estruturadas, alguns passos devem ser trilhados: 

 Definir conteúdos e competências e organizá-los por categorias;  

 Em cada categoria definir conceitos, processos, princípios e técnicas para o 

desenvolvimento de tais conjuntos de conteúdos/competências;  

 Elaborar um mapa conceitual/estrutura de conteúdos, a partir da organização 

anterior;  

 Destacar, no mapa conceitual, as unidades de aprendizagem, que se definem como 

estruturas pedagógicas dinâmicas orientadas por determinados objetivos comuns 

de aprendizado;  

 Definir o conjunto de disciplinas mais apropriadas para incorporarem as atividades 

estruturadas supervisionadas. Obs: As atividades poderão ser interdisciplinares, ou 

seja, uma mesma atividade poderá atender várias disciplinas.  

 Planejar atividades de aprendizagem originadas das situações do próprio cotidiano 

social do aluno e do trabalho profissional, que incentivem a reflexão, a busca de 
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conhecimentos desenvolvidos nas disciplinas curriculares que contemplem 

atividades estruturadas, e que reverterão em ação. 

 São exemplos de atividades que não podem ser consideradas atividades 

estruturadas aquelas em que o professor é o principal ator, quando faz demonstrações, 

resumos, sínteses etc.; as que estão descontextualizadas dos conteúdos das disciplinas a que 

se referem; as que não têm caráter significativo.  

As atividades estruturadas estão relacionadas e contextualizadas no âmbito da 

disciplina, enquanto as atividades complementares referem-se ao curso como um todo e à 

formação geral do aluno. 

 

11. ATIVIDADES DE EXTENSÃO 

A extensão tem por objetivo geral tornar acessível à comunidade e à sociedade, o 

conhecimento promovido pela Instituição de Ensino Superior, seja pela produção, como pela 

sistematização do estudo universal disponível. 

São objetivos específicos da extensão universitária: 

Aperfeiçoar as relações de intercâmbio entre a IES e a sociedade; 

Aumentar a probabilidade para que as pessoas e as instituições utilizem o 

conhecimento da melhor maneira possível,  na realização de suas atividades;  

Produzir o saber sobre os processos de apropriação e utilização do conhecimento 

para as instituições;  

Facilitar a articulação entre o ensino e a pesquisa relacionada às necessidades da 

comunidade;  

Avaliar as contribuições que a  IES pode dar para o desenvolvimento da sociedade;  
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As atividades de extensão devem ser realizadas com o envolvimento dos alunos 

matriculados nos cursos sequenciais, de graduação e de pós-graduação,  sob a supervisão 

docente, como executores-colaboradores nessas atividades. 

Assim, a IES dentro do contexto analisado, deve incentivar o corpo docente na 

criação de atividades de extensão para o Curso, com  características como se segue: 

11.1 CURSOS DE AMPLIAÇÃO UNIVERSITÁRIA 

 Ampliar a formação obtida em curso universitário, referente aos  aspectos que, 

usualmente, não fazem parte do currículo desses cursos. Têm como perspectiva  a ampliação 

da formação de interesse ou opção pessoal, mas que não são necessariamente 

fundamentais para a formação básica profissional do interessado. 

 

11.2 CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL 

 Desenvolver uma reformulação, aprofundamento ou  complementação de 

habilidades que compõem o perfil profissional determinado pelo nível de conhecimentos, 

habilidades e atitudes de um campo de atuação específico.  

 

11.3 CURSOS DE ATUALIZAÇÃO CIENTÍFICA 

 Atualizar o participante em uma área  determinada do conhecimento ou sobre um 

objeto de estudo. 

 

11.4 CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO 

 Aprofundar o conhecimento em um campo de atuação particular. Desenvolver 

conhecimentos e habilidades especializados e profundos, restritos a um objeto de trabalho 

ou estudo específico.  
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11.5 PUBLICAÇÕES 

 Divulgar a produção de conhecimento da IES e da humanidade em geral, tornando 

a produção disponível e maximizar sua acessibilidade à sociedade. 

 

11.6 PRODUÇÃO DE VÍDEOS, FILMES E SIMILARES 

 Facilitar o acesso ao conhecimento gerado pela IES em todas  as suas modalidades: 

científica, técnica, filosófica, artística e cultural. 

 

11.7 EVENTOS CIENTÍFICOS 

Promover atividades organizadas para que a sociedade tome conhecimento da 

produção intelectual nas diversas áreas do conhecimento, a partir do contato direto com os 

indivíduos que o produzem, sistematizam ou criticam, acompanhando o próprio processo de 

produção desse conhecimento ou conhecendo os  seus resultados. 

 

11.8 EVENTOS ESPORTIVOS, ARTÍSTICOS, CULTURAIS OU SOCIAIS 

  Promover  atividades que coloquem a sociedade em contato com o patrimônio 

cultural da humanidade,  de modo que as pessoas possam ter acesso a esse patrimônio. 

 

11.9 OFERTAS DE PRODUTOS DE PESQUISA 

Desenvolver atividades que visam colocar à disposição da sociedade, materiais,  

equipamentos ou tecnologias para promover  a acessibilidade a esses produtos. 

 

11.10 ASSESSORIAS 
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Oferecer  subsídios para processos de acompanhamento de decisões na realização 

de trabalhos e intervenções profissionais,  incluindo a avaliação de resultados do trabalho de 

interesse. 

 

11.11 CONSULTORIAS 

 Opinar ou emitir parecer sobre assunto, problema, projeto, tema ou atividade, sem 

envolvimento com a execução ou com o  acompanhamento do trabalho relacionado ao 

assunto ou a própria utilização do parecer emitido. 

 

11.12 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 Promover serviços profissionais e assistenciais em campos de atuação para os quais 

a IES desenvolve conhecimento ou qualifica alunos. A prestação desses serviços, pela IES, só 

se justifica quando atender, pelo menos, a uma das seguintes condições: 

A - treinamento de alunos na realização de tarefas profissionais; 

B - meio para testar técnicas, procedimentos e equipamentos resultantes da 

produção de conhecimento da IES;  

C - coleta de  dados e informações sobre assuntos relacionados ao serviço;  

D - um determinado tipo de serviço não existir na comunidade ou, existindo, não for 

acessível;  

E - a prestação de serviço como uma condição ou um procedimento para 

desenvolver uma agência da comunidade para que ela passe a realizar tal prestação de 

serviços. 

 

11.13 SUPERVISÕES 
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 Oferecer atividades de acompanhamento e orientação a serem feitos por docentes 

sobre  trabalhos profissionais, durante um período definido. No caso de supervisão de 

estágios curriculares, estes devem ser considerados apenas como atividades de ensino de 

graduação. 

 

11.14 COOPERAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS TECNOLÓGICAS, EDUCACIONAIS OU 

CIENTÍFICAS 

 Promover ações  que visem auxiliar outra instituição a realizar atividades tais como: 

disciplinas de cursos de graduação ou de pós-graduação, participação em projetos de 

pesquisa, realização de atividades em conjunto para viabilizar projetos dessas instituições. 

 

11.15 OFICINAS E TREINAMENTOS 

Serão considerados como equivalentes a cursos de caráter prático, simples e de 

curta duração, podendo ser de atualização científica, de aperfeiçoamento profissional, de 

ampliação universitária ou de ampliação cultural. 

Todo e qualquer tipo de atividade de extensão deve ser feita com o cuidado de não 

anular ou substituir outras instituições sociais que, por definição, sejam responsáveis, na 

sociedade, pela realização de atividades similares às propostas pela IES. 

 

12. SERVIÇOS COM A COMUNIDADE 

O Curso de Farmácia na IES tem como principal foco de serviço à comunidade, 

a democratização do conhecimento adquirido efetivamente pelo seu aluno, em atividades 

que privilegiem as atividades privativas do profissional farmacêutico, como a Assistência 

Farmacêutica, Análises Clínicas e orientação correta no uso de medicamentos pela 

população. Um dos projetos já em planejamento é a criação da Farmácia Universitária 
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12.1 FARMÁCIA UNIVERSITÁRIA 

A Farmácia Universitária (FAU) da FMJ terá como objetivo primordial oferecer 

condições de estágio e treinamento aos acadêmicos do Curso de Farmácia, bem como o 

atendimento e prestação de serviços à comunidade, desenvolvendo atividades em 

conformidade com as legislações sanitárias e profissionais vigentes. Além disso, terá caráter 

formador comprometido com a ética e a qualidade do ensino universitário, fornecendo 

orientação aos pacientes acerca do uso racional de medicamentos e informações inerentes à 

assistência farmacêutica. Possuirá um papel social relevante no atendimento do usuário de 

medicamentos, além de todos os componentes envolvidos na proteção, recuperação e 

promoção à saúde.  

A Farmácia Universitária (FAU) disponibilizará à população medicamentos 

industrializados ou manipulados e fitoterápicos, por meio de venda a preços reduzidos, 

integrando a capacitação dos alunos da Faculdade de Farmácia da Estácio FMJ em todas as 

etapas dos processos envolvidos, tais como, o atendimento dos receituários médicos  com a 

respectiva orientação farmacêutica, a manipulação de medicamentos homeopáticos, 

fitoterápicos e magistrais (que poderão ser destinados também a PSF Locais), o controle de 

qualidade das matérias-primas e produtos acabados manipulados, e quaisquer outras 

atividades desenvolvidas na FAU, de maneira a propiciar ao aluno a vivência nas práticas de 

Assistência Farmacêutica, farmacoeconomia, administração e marketing farmacêutico, entre 

outras. 

A FAU servirá para atividades de extensão, Iniciação Cientifica para todas as 

disciplinas que compõem o eixo do medicamento, principalmente nas áreas de 

Farmacotécnica e Homeopatia, controle de qualidade de medicamentos, assistência 

farmacêutica farmacoeconomia, administração e marketing farmacêutico com plena 

integração com o projeto pedagógico do curso de Farmácia. 

A Farmácia Universitária também desenvolverá vários projetos de pesquisa nas 

áreas de Controle de Qualidade, Farmacotécnica, Homeopatia, Assistência Farmacêutica, 

etc. 
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A inclusão da FAU no programa da Farmácia Popular do Governo Federal, também 

trará um diferencial para a população local, além de instrumentalizar o aluno com 

conhecimentos relacionados às políticas publicas da Política Nacional de Medicamentos, do 

Ministério da Saúde. 

12.1.1 PRINCIPAIS OBJETIVOS DA FARMÁCIA UNIVERSITÁRIA: 

 Prestar atendimento diferenciado e de qualidade, buscando a satisfação do 

usuário dos serviços da farmácia;  

 Fornecer informações seguras sobre a correta utilização de medicamentos, 

incentivando a adesão ao tratamento indicado pelo receituário médico;  

 Proporcionar melhor qualidade de vida aos usuários atendidos pela FAU, através 

da Atenção Farmacêutica;  

 Atender aos alunos do Curso de Farmácia (estágios), a comunidade acadêmica e 

comunidade em geral; 

 Fornecer medicamentos manipulados semissólidos e líquidos de uso externo 

(cremes, loções, géis, pomadas, shampoos, produtos solares, de tratamentos 

dermatológicos, entre outros) com preços diferenciados para a população local; 

 Fornecer medicamentos industrializados (medicamentos de referência, 

genéricos, similares, fitoterápicos e correlatos) 

 Assistência ao paciente e ao médico. 

 Fornecer ao aluno de Farmácia da FMJ, todo conhecimento necessário para que 

possa entender o estabelecimento Farmacêutico com um Estabelecimento de 

Saúde, de modo a entender o gerenciamento do negócio de maneira 

diferenciada, preservando o interesse maior que é o paciente. 

 Propiciar atividades de capacitação para todos os estudantes da área da saúde 

que utilizem o medicamento como ferramenta de trabalho, como alunos de 

nutrição, enfermagem, medicina.  

 Solidificar conceitos sobre uso racional de medicamentos e prescrição racional 

de medicamentos, de modo a diminuir as estatísticas relacionadas ao uso 

inadequado de medicamentos. 



 

50 

 

 

12.1.2 A FAU FMJ também terá serviço diferenciado 

Atividades como Atenção Farmacêutica e monitoramento da pressão arterial 

representarão um diferencial, pois possibilitarão o acompanhamento de pacientes, 

principalmente os acometidos por doenças crônicas, com o objetivo de estimular o paciente 

a seguir orientações médicas e mostrar a importância de continuar o uso da medicação. 

Além disso, a FAU terá uma área especifica de fracionamento de Medicamentos e uma sala 

de aplicação de injetáveis, conforme a legislação vigente e as resoluções do CFF. 

Produção de medicamentos específicos para distribuição a Postos de Saúde da 

Família (PSF) a partir de uma avaliação da prevalência de doenças locais bem como após 

análise de custo-efetividade, será um diferencial na relação médico–paciente-farmacêutico. 

Outros medicamentos que porventura haja necessidade de acordo com a sazonalidade, 

serão avaliados por uma equipe de farmacêuticos sempre visando aprimorar a aluno em sua 

área de conhecimento, e instrumentalizando-o no gerenciamento de suas atividades. 

 

 

13. PESQUISA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

Na área de pesquisa, os curso de Farmácia tem como principal função estimular e 

fomentar atividades de pesquisa e iniciação cientifica na IES, tendo como referência a 

qualidade e a relevância, para bem cumprir o papel de geradora de conhecimentos e de 

formação de recursos humanos.  

Essas atividades de pesquisa realizadas estão intimamente vinculadas ao projeto 

pedagógico do Curso, definidos pelas suas linhas de pesquisa. Como a extensão exige o 

desenvolvimento de novas tecnologias e atualização de serviços, ela também influencia nas 

atividades de pesquisa. Esta atividade encontra-se em crescimento, acompanhando a 

tendência da IES, que se empenha na titulação de seu quadro docente. 
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 Na área da pesquisa os objetivos do Curso de Farmácia são explicitados abaixo: 

-Estimular a geração de conhecimento científico, propondo políticas de 

desenvolvimento de pesquisa;  

-Promover a integração da pesquisa científica e tecnológica com atividades 

pedagógicas em todos os níveis;  

-Estimular a integração dos docentes e discentes na prática de Pesquisa;  

- Fomentar a participação dos graduandos no processo da criação do conhecimento;  

-Incentivar a interação entre diferentes grupos de pesquisa;  

-Articular ações para proporcionar a melhoria da infraestrutura de pesquisa;  

-Detectar oportunidades de financiamento junto às agências de fomento;  

-Divulgar a Produção Científica do Curso de Farmácia; 

A inserção precoce do aluno de graduação em projetos de pesquisa se torna um 

instrumento valioso para aprimorar qualidades desejadas em um profissional de nível 

superior, bem como para estimular e iniciar a formação daqueles mais vocacionados para a 

pesquisa. O aluno pesquisador do Curso de Farmácia deve compreender e relacionar a teoria 

e a prática, e conseguir resolver problemas teóricos e práticos com o auxílio da bibliografia 

básica, da metodologia e instrumentação adequada, enfrentando diferentes situações em 

laboratório. 

Dentro da linha generalista de formação do farmacêutico, neste grupo de pesquisa 

cinco linhas de pesquisa podem ser exploradas: assistência farmacêutica; processos 

químicos e farmacológicos na identificação, desenvolvimento e controle de Fármacos; saúde 

ambiental; tecnologia de alimentos; e análises clínicas e toxicológicas. Pretende-se desta 

maneira abranger desde os conceitos básicos de síntese orgânica e processos físico-químicos 

até a elaboração de formas farmacêuticas para novos medicamentos, passando por estudos 

fitoquímicos, bioquímicos e farmacológicos. Assim os alunos dos primeiros períodos, com 

sua pouca bagagem conceitual, até os alunos dos últimos períodos têm a oportunidade de 
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serem inseridos no universo da pesquisa. Este amplo leque de ações permite também a 

formação de um grupo multidisciplinar, onde os profissionais com formações distintas 

podem interagir de maneira a buscar soluções inovadoras para diferentes problemas. 

O acadêmico que participa deste ambiente percebe o diferencial da instituição que 

faz parte e divulga entre seus pares. Além deste retorno indireto a formação deste grupo 

oportuniza a publicação de artigos em revistas cientificas, bem como a participação em 

congressos nacionais e internacionais, além do surgimento de novas patentes. 

A Iniciação Científica é uma atividade de investigação, realizada por estudantes de 

graduação, no âmbito de projeto de pesquisa, orientado por pesquisador qualificado, e que 

visa ao aprendizado de técnicas e métodos científicos, bem como ao desenvolvimento da 

mentalidade científica e da criatividade, no confronto direto com os problemas oriundos da 

pesquisa. 

 

14. TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

Parte-se da premissa que o Trabalho de Conclusão de Curso favorece o 

desenvolvimento do pensamento, da autonomia intelectual, aprofundando o espírito crítico 

do discente e propiciando o diálogo com a realidade profissional do egresso do curso. 

 Assim, para a conclusão do Curso de Graduação em Farmácia o aluno, além de 

cumprir as disciplinas da matriz curricular, realiza a carga horária de estágio supervisionado 

e elabora um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) sob orientação docente na área de 

interesse, tendo um professor orientador e a Disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso, 

para auxiliar na confecção do mesmo e participar de atividades acadêmicas 

complementares. 

 As turmas de TCC possuem um professor na disciplina de modo que haja 

adequação ao solicitado nas Diretrizes Curricular para o Curso de Farmácia, permitindo 

assim melhor orientação de trabalho  monográfico. 
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Os trabalhos realizados na Disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso devem 

abordar temas ligados às Ciências Farmacêuticas e as suas áreas conexas. A avaliação da 

disciplina se dá durante todo o semestre, pelo constante acompanhamento do professor e 

do orientador junto ao aluno, e a avaliação final ocorre ao final do período, sendo composta 

de um Trabalho de Conclusão de Curso apresentado e avaliado pela forma escrita e sua 

apresentação na forma de pôster diante de uma banca, composta por 3 membros: Professor 

de Monografia e 2 professores da área do trabalho. A apresentação dos pôsteres ocorre 

como um evento acadêmico-científico, em data prefixada.  Este evento do Encontro 

Acadêmico do Curso de Farmácia ocorre semestre em cada campus, sujeito a premiação dos 

melhores trabalhos. Este evento  propicia a discussão cientifica entre o corpo docente e 

discente do curso além dos convidados externos.  

Os trabalhos receberão notas de 0 a 10 dos avaliadores e o resultado será a média 

aritmética. Estará aprovado o aluno que obtiver nota de 10 a 7,0. Aquele que alcançar nota 

entre 6,9 e 5,0 será considerado aprovado “sob condição”, isto é, o aluno deverá 

reapresentar o trabalho ao professor da disciplina, no prazo de 7 dias, após ter feito as 

devidas correções/alterações sugeridas pela banca. O professor  atribuirá a nota que julgar 

cabível, diante das alterações. O aluno que obtiver nota entre 4,9 e 0 estará reprovado. 

Será obrigatória a entrega do “Aceite de Orientação” ao professor da disciplina,  

(documentos em anexo) devidamente assinado pelo(s) professor(es) que orientará(ão) o 

Trabalho de Conclusão de Curso, no prazo de 2 semanas após o início das aulas. 

Os alunos deverão apresentar periodicamente ao professor da disciplina o 

protocolo de acompanhamento de orientação. 

Todos os trabalhos deverão estar formatados de acordo com as normas vigentes, 

elaboradas pela Biblioteca da Universidade da IES. 

Caso o estudante tenha publicado o trabalho em periódico de circulação nacional 

ou internacional e seu nome figure como o autor principal do artigo, este poderá ser 

apresentado como TCC, sendo necessário, ainda, a apresentação á banca que deve ter a 

composição já descrita neste documento. 
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O Trabalho de Conclusão de Curso representa um dos requisitos para o aluno 

alcançar a conclusão do Curso de Farmácia na IES, sendo considerado uma vertente 

importante do curso devido ao perfil profissiográfico do mesmo. 

14.1 MEIOS DE DIVULGAÇÃO DE TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) será entregue à Coordenação do Curso por 

meio de duas cópias impressas encadernadas com capa dura (uma para a Biblioteca da 

Instituição e outra para o Professor Orientador), uma cópia em mídia eletrônica (CD-Rom) 

contendo o TCC e uma versão em formato de artigo científico.  

Relação aluno/professor na orientação de trabalho de conclusão de curso. 

 A proporção de alunos/professor na orientação do Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC) segue o padrão estabelecido na IES, onde cada professor pode orientar até no máximo 

10 (dez) alunos.  

  

15. ESTÁGIOS 

 A IES, por meio de um serviço gratuito e informatizado, integrado ao mercado de 

trabalho, oferece estágios e empregos a seus graduandos ou já graduados, utilizando um 

banco atualizado de empresas parceiras, com sucessivas boas ofertas. De acordo com a 

legislação em vigor, foram estabelecidas diretrizes, normas e procedimentos, unificando 

processos e atendimentos. 

Funções principais: 

Incentivar o acesso de alunos e de formados à prática profissional; 

Estabelecer ligação entre os programas de Graduação e de Pós-Graduação com as 

expectativas do mercado; 

Propor parcerias que colaborem para a melhoria constante da qualificação dos 

graduandos e graduados. 
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O acesso, tanto para o aluno (graduando ou formado) quanto para as empresas se 

cadastrarem, deve ser feito pela Internet, bastando para isso login e senha. 

O processamento de avaliação é feito através do sistema, pelo estudante, e 

validado pelo Coordenador do Curso ou pelo Orientador do Estágio, a partir de 90 (noventa) 

dias. 

 Atendendo ao que estabelecem as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 

Graduação em Farmácia, o desenvolvimento dos estágios curriculares ocorre sob supervisão 

docente, de forma articulada e com complexidade crescente ao longo do processo de 

formação, obedecendo a carga horária mínima proposta pelas Diretrizes, no qual o aluno 

adquire experiência profissional específica na área de Ciências Farmacêuticas. 

 O estágio é uma atividade que desenvolve uma mentalidade crítica e analítica das 

oportunidades e dos problemas que envolvem as organizações e a sociedade em geral. É a 

oportunidade de conhecer e diagnosticar esses problemas, propondo ações técnicas, sociais 

e profissionais coerente com as novas perspectivas da profissão. 

 O estágio é o momento em que se constata um avanço na formação acadêmica, 

representando papel decisivo na formação profissional, onde os estágios promovem maior 

autonomia realizando a prática das Ciências Farmacêuticas. 

 O Estágio Supervisionado será desenvolvido no 8º, 9º e 10º semestre do curso de 

Farmácia, organizado visando atender às especificidades da formação sistemática do aluno, 

propiciando sua inserção gradativa nas tarefas inerentes à profissão nas três áreas de 

conhecimento: medicamentos, alimentos e análises clínicas e toxicológicas. 

O aluno deverá escolher a Instituição e a área em que realizará o estágio, sendo 

que, os estágios deverão ser em áreas distintas, proporcionando que o aluno realize estágios 

em três diferentes campos de atuação do profissional farmacêutico. 

Durante todo o estágio, os alunos terão a orientação e supervisão direta dos 

professores do curso e profissionais farmacêuticos, através de sessões de supervisão onde 
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serão discutidos os casos e realizados estudos teóricos, tais como: apresentação de 

temáticas, resenhas de livros, teses e artigos atuais. 

  

16. PROCEDIMENTOS INSTITUCIONAIS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação da aprendizagem tem como princípio o desenvolvimento de 

competências, da capacidade de construir conhecimentos técnicos, tecnológicos e 

gerenciais, a partir das necessidades observadas na prática social e profissional. Utilizando-

se de critérios claramente explicitados, são avaliados os conhecimentos e o modo como os 

alunos fazem uso deles. Isso permite, quando necessário, uma reorientação no processo de 

formação dos alunos, com atividades de apoio, de forma a permitir o suprimento de suas 

dificuldades. 

Outro aspecto relevante é o princípio da autoavaliação como instrumento que 

favorece o exercício de análise crítica, de percepção do crescimento do aluno, permitindo a 

aquisição de uma autonomia intelectual e uma visão real de sua própria formação.  

Para que se possa identificar a importância das atividades oferecidas durante o 

percurso formativo do aluno, são utilizadas três modalidades de avaliação: 

A diagnóstica, momento em que podemos conhecer o que os alunos já vivenciaram, 

o que já trazem na sua bagagem cultural, os conhecimentos que já possuem e suas 

expectativas em relação ao curso. A avaliação diagnóstica é feita em sala de aula, pelos 

professores, através de observações e registros. 

A avaliação formativa é realizada ao longo do processo, observado o desempenho 

revelado pelos alunos nas diferentes disciplinas. Cada professor registra as atividades 

realizadas pelos alunos individualmente ou em grupo, a fim de melhor planejar suas aulas e 

promover estratégias de intervenções pedagógicas diferentes.  

A avaliação somativa é considerada no momento da entrega da produção 

acadêmica, nas diferentes disciplinas que integram o currículo. Cabe ressaltar que essa 

modalidade de avaliação não tem como objetivo primordial selecionar, classificar, ordenar 
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tipos diferenciados de aprendizagem, mas, sobretudo, fornecer informações e questões que 

são analisadas para a tomada de decisão a cerca do melhor caminho a ser construído para a 

formação do perfil profissional desejado. 

Compreende-se a avaliação como uma atividade que fornece informações e 

questões para que se possa refletir sobre o melhor caminho a ser construído durante a 

formação do profissional, tentando resgatar o potencial de cada um dos alunos. A avaliação 

é vista como um processo indispensável para o replanejamento das ações educativas. 

Ela não ocupa um espaço único e específico, com o propósito de avaliar o que o 

aluno produziu, mas faz parte de um processo contínuo e permanente, permitindo avanços 

sem ferir as normas pré-estabelecidas institucionalmente, quanto ao momento e formas de 

registrar os resultados obtidos pelos alunos. 

Apresentar as estratégias de avaliação adotadas no curso, considerando as 

avaliações de caráter teórico, prático e de campo. 

O desempenho dos alunos nas diferentes atividades desenvolvidas será consolidado 

em notas, de forma a atender o estabelecido no Regimento Interno da Universidade Estácio 

de Sá, de acordo com as seguintes normas: 

 

16.1 SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM DO ALUNO 

O processo de avaliação será composto de três etapas, Avaliação 1 (AV1), Avaliação 

2 (AV2) e Avaliação 3 (AV3). 

As avaliações poderão ser realizadas através de provas teóricas, provas práticas, e 

realização de projetos ou outros trabalhos, representando atividades acadêmicas de ensino, 

de acordo com as especificidades de cada disciplina. A soma de todas as atividades que 

possam vir a compor o grau final de cada avaliação não poderá ultrapassar o grau máximo 

de 10, sendo permitido atribuir valor decimal às avaliações. Caso a disciplina, atendendo ao 

projeto pedagógico de cada curso, além de provas teóricas e/ou práticas contemple outras 
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atividades acadêmicas de ensino, estas não poderão ultrapassar 20% da composição do grau 

final. 

A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo o das 

atividades estruturadas. 

As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina, incluindo o das atividades 

estruturadas. 

Para aprovação na disciplina o aluno deverá: 

1. Atingir resultado igual ou superior a 6,0, calculado a partir da média aritmética 

entre os graus das avaliações, sendo consideradas apenas as duas maiores notas obtidas 

dentre as três etapas de avaliação (AV1, AV2 e AV3). A média aritmética obtida será o grau 

final do aluno na disciplina. 

2. Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações. 

3. Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas. 

Para a avaliação do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), ou trabalhos de mesma 

natureza, será atribuído grau único para a disciplina que, para aprovação do aluno, deverá 

ser igual ou maior do que 6,0. 

 

16. 2 AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES instituído pela Lei 

n° 10.861, de 14/04/2004, destacou a avaliação institucional como um processo 

permanente, planejado, conduzido e realizado de modo a transformar resultados em 

subsídios capazes de promover mudanças. Em decorrência desta legislação e consoante com 

a prática já institucionalizada foi constituída a Comissão Própria de Avaliação – CPA, com o 

objetivo de coordenar e articular o processo avaliativo, atendendo os dispositivos legais e as 

exigências atuais do processo de avaliação. Na estruturação da CPA, foi fundamental 

considerar a estrutura organizacional descentralizada da Instituição, estabelecendo 
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autonomia administrativa para os gestores de campi, de cursos e dos diferentes segmentos 

por meio de um Projeto alicerçado em responsabilidade, participação, comprometimento, 

compartilhamento democrático de ideias e projetos, integração, autonomia e permanente 

busca de aperfeiçoamento através da análise crítica de seus projetos e serviços. A 

metodologia de trabalho respeita, assim, a cultura organizacional, proporcionando a 

inserção de toda a comunidade acadêmica e a inter-relação das dez dimensões definidas na 

legislação. Entre os instrumentos de avaliação, a CPA realiza semestralmente uma avaliação 

interna com todos os alunos, professores e coordenadores. A partir dos resultados obtidos, 

disponíveis no SIA – Sistema de Informações Acadêmicas -, todos os gestores podem 

preparar quadros, gráficos e tabelas que permitem um estudo comparativo de linha histórica 

referente ao desempenho dos professores, à avaliação das disciplinas, dos cursos e dos 

recursos de infraestrutura – inclusive acervo bibliográfico.  

No desenvolvimento do processo de autoavaliação cabe, portanto, aos 

coordenadores: 

 Sensibilizar alunos e professores  

 Divulgar e discutir os resultados alcançados na avaliação interna 

 Analisar o resultado da avaliação de cada docente e discutir com o mesmo o 

projeto de superação, quando couber. 

 Analisar com o Colegiado os resultados da avaliação externa: ENADE e 

Avaliação de Curso 

 Propor e implementar ações de melhoria 

 Divulgar as ações decorrentes da avaliação 

Assim, tanto a discussão dos resultados alcançados por Curso a partir das metas e 

objetivos por eles definidos, quanto dos resultados obtidos nas avaliações interna e externa 

servem de subsídio para a implementação de ações de melhoria voltadas ao ensino, ao 

aprimoramento dos projetos pedagógicos, à pesquisa, à extensão, ao redirecionamento das 

ações de capacitação docente, à atualização e manutenção da infraestrutura e dos recursos 

materiais. 
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O projeto de autoavaliação institucional da Estácio FMJ reflete seu compromisso 

com a sociedade em geral e com as mudanças do mundo moderno, no sentido de 

incrementar ações que propiciem novas realidades, visando a sua inserção social. 

A Comunidade Acadêmica da instituição participa de diversas formas neste 

processo de avaliação, seja através de própria iniciativa da CPA com avaliações em forma de 

questionários nos segmentos acadêmicos: professores, alunos, funcionários e egressos, seja 

através da participação da comunidade através de avaliações pontuais ou como mensuração 

de satisfação com o serviço/atendimento realizado por várias disciplinas e serviços ofertados 

pela instituição. Também como veículo de comunicação, a Faculdade conta com um site 

próprio (www.estacio.br), onde todos os interessados poderão acessar e conhecer melhor os 

projetos e ações desenvolvidas pela Instituição. Também é disponibilizado para toda a 

comunidade acadêmica a Ouvidoria Estácio FMJ, criada no intuito de tornar cada vez mais 

eficaz a comunicação entre os envolvidos. 

Desde o início de suas atividades acadêmicas, a instituição vem desenvolvendo um 

processo de avaliação que contempla professores, alunos, corpo técnico-administrativo e 

comunidade. Periodicamente é solicitado aos professores, alunos e corpo técnico-

administrativo o preenchimento de instrumento de avaliação que contempla aspectos do 

processo de ensino-aprendizagem, infraestrutura e propostas de melhoria, entre outros. 

A partir de 2004, foi elaborado o Projeto de Avaliação Institucional, que busca 

acompanhar e avaliar sistematicamente todos os projetos e ações de ensino, pesquisa e 

extensão, bem como suas atividades de suporte administrativo. Os resultados são 

consolidados, analisados e disponibilizados em forma de relatório. 

A CPA da Estácio FMJ é composta por representantes docentes, discentes, técnico-

administrativos e parceiros (membros da sociedade civil), contando assim com a 

participação de um grupo de pessoas que possuem conhecimentos e habilidades 

diferenciadas, podendo contribuir para a construção de um sistema de autoavaliação 

dinâmico e que atende as especificações do SINAES e peculiaridades da Instituição. 

A comunidade acadêmica faz parte de toda a construção do processo autoavaliação 

institucional, através da representação de seus membros na própria Comissão. Além da 

http://www.estacio.br/
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participação nos fóruns e seminários propostos, tendo acesso direto e irrestrito aos demais 

membros da Comissão para sugestões. 

A avaliação, como análise, permite o acompanhamento e o redimensionamento de 

uma metodologia. Os resultados obtidos nas avaliações são utilizados para subsidiar 

encontros pedagógicos com docentes e discentes sobre as temáticas de avaliação e 

planejamento, como forma de aperfeiçoar a organização das atividades de monitoria, 

atividades de extensão, e para intensificar o programa de qualificação docente. 

 

17. ATENDIMENTO AO ALUNO 

O Curso de Farmácia seguirá as políticas e diretrizes institucionais adotadas pela 

Instituição para efetivar o atendimento a seus alunos, acreditando que, para que o 

estudante possa se desenvolver em sua plenitude acadêmica, é necessário associar à 

qualidade do ensino ministrado, ações efetivas de atendimento ao estudante.  

As políticas de atendimento ao estudante desenvolvidas na Estácio FMJ perseguem 

os seguintes objetivos: assegurar ao estudante os meios necessários ao pleno 

desenvolvimento acadêmico; implementar os programas e projetos articulados e integrados 

ao ensino, à pesquisa e à extensão, além de estimular a educação continuada.  

Nessa perspectiva, fazem parte das ações institucionais de atendimento ao aluno, 

projetos com distintas finalidades: apoio pedagógico, psicopedagógico, de inserção no 

mercado de trabalho e acompanhamento ao egresso. 

 

17.1. APOIO PEDAGÓGICO 

 

A instituição oferece modalidades de apoio pedagógico, a fim de dar mais 

segurança aos alunos na sua vida acadêmica. Se classificam em três modalidades: a) de 

nivelamento, b) de reforço e c) de complementação curricular, ou seja, atividades didáticas 

desenvolvidas paralelamente à matriz curricular com a orientação de docentes, sob forma 

de pequenos cursos, oficinas, grupos de estudo on line, através da sala de aula virtual. 
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A modalidade de nivelamento objetiva criar condições para que os alunos 

desenvolvam as habilidades e competências necessárias ao cumprimento das atividades 

propostas pelo curso. Com elas, pretende-se minimizar a deficiência de conhecimento 

apresentada pelos egressos do ensino médio. Desta forma, tais atividades destinam-se 

prioritariamente, mas não exclusivamente aos alunos do 1° período de qualquer curso 

oferecido. 

A modalidade de reforço objetiva recuperar falhas e/ou lacunas nos conhecimentos 

dos alunos no decorrer do semestre letivo, resultando do acompanhamento do 

desenvolvimento pedagógico dos alunos, por meio da verificação da aprendizagem. 

A modalidade de complementação curricular pode ser realizadas por alunos de 

qualquer período, em qualquer curso. Os alunos escolhem a disciplina que desejam cursar 

para melhor enriquecer sua formação, atendidas as especificidades de cada disciplina. 

Vale ressaltar, que a adesão ao programa de nivelamento é voluntária. O aluno 

poderá escolher, entre as atividades oferecidas, as que mais se adaptem a seus horários e às 

suas possibilidades. 

Com esses projetos a Instituição vem contribuindo para uma melhor formação do 

aluno, procurando suprir déficits de conhecimento, aprofundar conteúdos, desenvolver 

competências, habilidades e atividades, buscando atingir o perfil desejado para os egressos 

dos cursos de graduação e de graduação tecnológica. 

Ainda como apoio pedagógico aos alunos, a Instituição dispõe da Biblioteca Virtual, 

que vem a ser um canal de comunicação entre aluno e professor. Nele os professores 

disponibilizam textos, exercícios e todo material necessário para a disciplina, bem como, 

mensagens para a turma, complementando a atuação em sala de aula e favorecendo a 

concretização de uma aprendizagem significativa. A Sala de Aula Virtual das disciplinas 

presenciais visam aprimorar seu desempenho acadêmico e possibilitar a aproximação entre 

o aluno/professor, principalmente quanto à oferta de artigos científicos de pesquisas 

recentes, inclusão de bibliografia complementar, acesso às notas e a comunicação direta 

com o professor, saneando dúvidas e mantendo o diálogo constante com seu alunado. 

 

17.2. APOIO PSICOPEDAGÓGICO 
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A Instituição vem também proporcionando atendimento psicopedagógico aos seus 

estudantes dentro de uma dimensão preventiva, a fim de facilitar processo ensino-

aprendizagem. 

Preocupada em adaptar-se às normas e princípios que garantem os direitos do 

aluno com necessidades educacionais especiais e, sobretudo, em estabelecer uma política 

institucional, a instituição vem também desenvolvendo ainda uma série de ações para 

manter a qualidade de ensino para todos os seus alunos e, especificamente, assegurar aos 

alunos com necessidades educacionais especiais as condições necessárias para o seu pleno 

aprendizado.  

Assim, para o integral atendimento às recomendações internacionais e aos 

dispositivos legais nacionais, é fundamental a busca de novas formas de responder aos 

proclames de uma Educação Inclusiva, garantindo não só o acesso, mas, sobretudo a 

permanência dos alunos com necessidades educacionais especiais na IES, através de uma 

prática pedagógica, que esteja centrada na aprendizagem desses alunos.  

Os Cursos seguem as sugestões e procedimentos recomendados nos documentos 

oficiais em questão, buscando criar um ambiente educacional que reconheça as 

possibilidades e as limitações dos alunos com necessidades educacionais especiais, 

garantindo, assim, a sua plena inclusão no processo educativo.  

 

18. RECURSO DE INFRAESTRUTURA 

Cada Laboratório possui a sua norma e procedimentos de segurança, sendo 

elaborada para atender as necessidades de uso dos mesmos e garantir a segurança do 

Professor e do Aluno, bem como a preservação dos materiais. As referidas normas estão 

divulgadas em locais visíveis aos usuários dos laboratórios com o intuito de assegurar o seu 

conhecimento e aplicação na prevenção de acidentes. 

 

18.1. EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA 
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Os equipamentos de segurança utilizados nos laboratórios incluem a utilização de 

equipamentos de proteção individual (EPI) e coletiva (EPC), tais como: máscaras, luvas de 

procedimento, óculos de proteção, jaleco, chuveiro de segurança, capela de exaustão de 

gases, lava-olhos, extintores, proteção da rede elétrica, todos em quantidade e qualidade 

adequados às práticas realizadas nas aulas. 

 

18.2. ORIENTAÇÃO DE ALUNOS 

Os Laboratórios também são utilizados para orientação dos acadêmicos por 

professores e monitores na prática das disciplinas, onde o acadêmico tem a possibilidade de 

realizar através da experimentação prática a visualização dos conceitos teóricos, 

aumentando o entendimento sobre o novo conceito e melhorando seu conhecimento sobre 

o tema abordado nas disciplinas. 

 

18.3. PROTOCOLOS DE EXPERIMENTOS 

Nos Laboratórios os protocolos de realização de experimentos e atividades práticas 

são orientados e monitorados pelos docentes e monitores, que determinam a sequência dos 

procedimentos e rotinas das aulas práticas, onde o acadêmico realiza as rotinas do 

experimento passo a passo obedecendo a metodologia estabelecida pelas normas 

estabelecias pela biossegurança, protegendo o acadêmico em sua prática laboratorial no 

desenvolvimento do conhecimento. 

 

18.4. COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

O CEP - Comitê de Ética em Pesquisa é um órgão colegiado interdisciplinar de 

caráter consultivo, deliberativo, criado para defender os interesses dos sujeitos da pesquisa 

em sua integridade e dignidade e para contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de 



 

65 

 

padrões ético. É constituído a partir de nomeação pela Direção Geral tendo quatro membros 

permanentes e no mínimo quatro membros nomeados em função de sua especialidade.  

 

19. EVENTOS 

 A filosofia da IES é zelar pela capacitação e qualificação do aluno, visando à 

excelência de sua formação profissional e democratizar o saber acadêmico, disponibilizando 

à comunidade todo o conhecimento acumulado nas mais diversas áreas. 

 Através de planejamento de eventos acadêmicos, a IES interage com a 

comunidade, auxilia no seu desenvolvimento e nela busca experiências capazes de fomentar 

pesquisas acadêmicas. Desta forma, revitaliza os caminhos do ensino.  

 Esses eventos podem ser traduzidos através de  ações culturais, esportivas, 

artísticas, simpósios, seminários, conferências, debates, palestras e atividades assistenciais, 

entre outros.  

 

20. ACOMPANHAMENTO AO EGRESSO 

Para realizar o acompanhamento de egressos o Curso conta com o apoio 

institucional do Espaço Estágios e Empregos (E3) com atuação centrada em três grandes 

focos. 

O primeiro se refere ao acompanhamento da trajetória do ex-aluno na sua vivência 

profissional através de seus avanços e vitórias, investigando, também, as dificuldades que se 

relacionem à sua formação acadêmica. 

O segundo, vinculado ao primeiro e desenhado num formato avaliativo, possibilita 

que este mesmo aluno, baseando-se na experiência conquistada no mercado de trabalho, 

registre sua percepção sobre aspectos do seu curso, tais como a biblioteca, as atividades 

acadêmicas, laboratórios etc. Com isto, além do acompanhamento, este Programa estimula 

o fornecimento, por parte dos nossos egressos, de um feedback avaliativo, que subsidie a 
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reflexão não só a respeito dos aspectos gerais do trabalho institucional, mas também sobre 

as dimensões mais específicas dos Projetos Pedagógicos dos diferentes Cursos. 

Finalmente, o terceiro foco está relacionado à inserção no mercado de trabalho. A 

IES, buscando favorecer essa inserção e dando continuidade à política praticada para o 

encaminhamento a estágios, oferece aos ex-alunos orientação para as vagas de trabalho 

oferecidas pelas instituições conveniadas. 

O Campus Virtual  promove ainda a educação continuada e contribui para o 

desenvolvimento profissional dos seus ex-alunos oferecendo serviços gratuitos como: 

Comunidades Virtuais para encontros entre os colegas de turma; Espaço para divulgar a 

produção científica; Local para divulgar o curriculum vitae; Divulgação das empresas dos 

egressos; Links para instituições profissionais e bibliotecas nacionais e internacionais; Acesso 

às Bibliotecas Virtuais da Estácio. 

Por fim, descrever as estratégias específicas utilizadas pelo curso para 

acompanhamento de egressos. 

 

21. CERTIFICAÇÃO 

  

O curso de Bacharelado em Farmácia da Estácio FMJ tem suas atividades 

autorizadas pela Portaria Nº 107 de 13 de junho de 2011, publicada no DOU Nº 113 de 14 de 

junho de 2011. 

 

22. NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 

O Núcleo Docente Estruturante – NDE (Portaria MEC nº 147/2007) é um conjunto 

de professores, de elevada formação e titulação, contratados em tempo integral e parcial, 

que respondem mais diretamente pela criação, implantação e consolidação do Projeto 

Pedagógico do Curso.  
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O NDE é composto pelo coordenador do curso e por, pelo menos, mais quatro 

docentes, sendo que parte destes participou da implantação do PPC e participa da sua 

consolidação de forma excelente. 

100% do NDE possui titulação acadêmica obtida em programas de pós-graduação 

stricto sensu. 

È importante que 100% dos docentes do NDE sejam contratados em regime de 

tempo parcial ou integral e, do conjunto destes, pelo menos, 50% em tempo integral. 

 

22.1 CONSIDERA-SE INICIALMENTE ATRIBUIÇÕES DO NDE: 

•atualizar periodicamente o Projeto Pedagógico do Curso definindo sua concepção 

e fundamentos;  

•acompanhar, analisar, discutir e propor mecanismos de interdisciplinaridade 

sempre que necessário;  

•acompanhar e propor mecanismos e a forma de integralização das atividades 

complementares;  

•analisar e avaliar os Planos de Ensino dos componentes curriculares; acompanhar 

as avaliações do corpo docente, por meio da Avaliação Institucional;  

•planejar mecanismos de preparação para avaliações externas conduzidas no 

sistema SINAES; 

•acompanhar e supervisionar alunos em estágios curriculares não-obrigatórios.  

 

23. BIBLIOTECA 

23.1. ACERVO 
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 O acervo do Curso de Farmácia disponibilizado nas bibliotecas é composto por 

livros básicos e complementares, de acordo com o conteúdo programático das disciplinas do 

Curso, livros clássicos, periódicos impressos e on line, Bases de Dados, vídeos e DVD´s. 

A pesquisa ao acervo pode ser realizada em qualquer microcomputador conectado 

a Internet e permite a consulta por autor, título e assunto. 

  

23.2. SISTEMA INFORMATIZADO DE BIBLIOTECAS – SIB 

 O SIB é responsável pelo gerenciamento informatizado das bibliotecas no que se  

refere a consulta ao acervo local e on-line, aos recursos de pesquisa informatizada, 

empréstimo domiciliar, reserva e  renovação de empréstimos local e on-line. 

  

23.3 SERVIÇOS 

23.3.1 SERVIÇO DE COMUTAÇÃO BIBLIOGRÁFICA – COMUT 

 Importante instrumento para a suplementação de pesquisas e trabalhos 

acadêmicos o COMUT permite aos pesquisadores o recebimento de cópia de artigos 

publicados em periódicos técnico-científicos, teses e anais de congressos existentes nas 

melhores bibliotecas do país. 

 

23.3.2 BASE DE DADOS 

As Bases de Dados disponibilizadas no Portal da Pesquisa podem ser acessadas pelo 

site http://biblioteca.estacio.br/links.asp ou pelo endereço www.portaldapesquisa.com.br 

ACADEMIC ON FILE 

http://biblioteca.estacio.br/links.asp
http://www.portaldapesquisa.com.br/
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 A Base de Dados Academic on file disponibiliza artigos científicos de publicações 

 com cobertura retroativa (back-files), e oferece plataforma de pesquisa em português, com 

recursos de tradução de textos. 

 Na área de Farmácia podemos destacar a Base de Dados denominada 

“Micromedex”, uma das mais importantes bases de dados do mundo,  para consulta na área 

médica e farmacêutica sobre medicamentos, interações medicamento-medicamento, 

medicamento-alimento, medicamento-álcool, medicamento-tabaco; toxicologia  e dados 

físicos químicos de substâncias utilizadas em farmácia. 

 

23.3.3 PROGRAMA DE TREINAMENTO DE USUÁRIOS 

Objetiva facilitar o aperfeiçoamento acadêmico e profissional e a elaboração de 

trabalhos acadêmicos através do oferecimento de cursos gratuitos. 

  

23.3.4 FICHAS CATALOGRÁFICAS 

 A Biblioteca disponibiliza para seus usuários o serviço de elaboração de fichas 

catalográficas com o intuito de colaborar com a normatização de seus trabalhos de final de 

curso. 

  

23.3.5 PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ALUNOS COM NECESSIDADES 

EDUCACIONAIS ESPECIAIS 

 De acordo com a Portaria n. 3.284, de 07 de novembro de 2003, as Bibliotecas dão 

acessibilidade aos usuários com necessidades educacionais especiais a diferentes fontes de 

informação, através de recursos diferenciados. 

 

- AUDITIVA 
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As equipes das Bibliotecas recebem treinamento na Língua Brasileira de Sinais – 

LIBRAS. 

- VISUAL  

Implantado o Sistema DOSVOX que interage com o usuário através de síntese de 

voz, viabilizando, deste modo, o uso do computador. 
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ANEXOS 

PLANOS DE ENSINO E BIBLIOGRAFIA DE DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS 

 

Disciplina: SDE0905 - ADMINISTRAÇÃO E MARKETING FARMACÊUTICO 

PERFIL DO DOCENTE 

Profissional com titulação em nivel de pós-graduação strictu sensu, com experiencia em marketing e 

administração voltada para a área das ciencias farmacêuticas. 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

O setor farmacêutico representa um grande número de empresas que são diferenciadas das demais 

por responder a uma fatia do mercado que tem por objetivo estar preocupada com a sociedade no 

sentido de se fazer representar-se como unidade de saúde à serviço da comunidade, sendo 

responsável por zelar pela ética e o respeito à saúde. 

EMENTA 

Introdução à administração dos elementos gerais da atividade econômica farmacêutica 

estabelecendo conceitos sobre o  gerenciamento de recursos humanos, financeiros e  materiais, 

bem como marketing farmacêutico e empreendedorismo. 

OBJETIVO GERAL 

 Compreender a administração, e as técnicas e ferramentas 
gerenciais do marketing farmacêutico.  

 Discutir o cotidiano e todas as fases do desenvolvimento de uma 
empresa no setor farmacêutico 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

·       Conhecer os conceitos de administração com ênfase em gestão farmacêutica 

·       Estabelecer um planejamento estratégico, identificando e aplicando ferramentas de gestão 

·       Analisar técnicas de compra e venda, sob aspectos éticos, legais e financeiros inerentes aos 

estabelecimentos de saúde 

·       Identificar conceitos, requisitos e potencialidades de empreendedorismo 
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CONTEÚDOS 

Unidade 1 ? Introdução à Administração 

1.1  Conceitos das organizações, administração e processos gerenciais. 

1.2  Mercado atual ? setor farmacêutico; 

1.3  Conceitos  e técnicas de planejamento  

Unidade 2 ? Gerenciamento de recursos 

2.1 Gerenciamento de recursos humanos - recursos humanos como fator estratégico,  

2.2 Aspectos financeiros - determinação de custo e preço de venda, controle de caixa, venda diária 

fluxo de caixa, 

2.3 Materiais - controle de estoque e gerenciamento  de compras,critérios e fornecedores, 

implementação de aquisição de produtos e credenciamento e qualificação de fornecedores; 

2.3.1 Organização de almoxarifado; organização sistemas e métodos, Ciclo PDCA. 

Unidade 3 ? Mercadologia 

3.1 Conceito de marketing 

3.2 Pesquisa de mercado 

3.3  RES n. 96/2008 ? publicidade e propaganda para divulgação ou promoção comercial de 

medicamentos 

3.4 Plano estratégico de marketing farmacêutico 

3.5 Venda em farmácias 

Unidade 4 ? Aspectos legais de um empreendimento farmacêutico 

4.1. Abertura de uma empresa; 

4.1.2 Contrato social/firma individual, registro na junta comercial, registro na receita estadual,  

federal e Ministério do Trabalho (I.E, CNPJ e INSS), vistoria do corpo de bombeiros e alvará da 

prefeitura, registro no CRF e ANVISA. 

4.2 Aspectos legais 

4.2.1 Determinação do espaço físico de empresas farmacêuticas. 

4.2.2 Autorização de funcionamento do Ministério da Saúde para drogarias e farmácias (RES n. 

1/2010). 
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4.2.3 Boas práticas de controle, dispensação, comercialização e prestação de serviços em farmácias 

e drograrias (RES n. 44/2009) 

Unidade 5 ? Empreendedorismo 

5.1 Conceitos de empreendedorismo e plano de negócios. 

5.2 Perfil do empreendedor e avaliação de idéias e oportunidades.  

Distribuição das unidades por plano de aula 

Unidade 1: 1ª, 2ª e 3ª  aula 

Unidade 2:  4ª, 5ª 6ª e 7ª aula 

Unidade 3: 8ª , 9ª  e 10ª aula 

Unidade 4: 11ª, 12ª e 13ª aula 

Unidade 5: 14ª e 15ª aula  

PROCEDIMENTOS DE ENSINO 

Aulas interativas, em ambiente virtual de aprendizagem, nas quais o conhecimento é exposto ao 

aluno de acordo com um desenho didático planejado para adequar o meio de entrega ao 

conhecimento particular da disciplina. Na sala de aula virtual, a metodologia de entrega de 

conteúdo contempla, além dos conceitos e temáticas das aulas propriamente ditas, leitura de textos 

pertinentes ao assunto, hipertextos, links orientados, estudos de caso, atividades animadas de 

aplicação do conhecimento, simuladores virtuais, quiz interativo, simulados, biblioteca virtual etc.  

Quanto à metodologia de ensino, o docente é responsável por mediar o conteúdo e sua 

integralização, com vistas ao aprendizado cooperativo e colaborativo, norteando-se pelo incentivo à 

troca constante entre os atores envolvidos e à construção coletiva do conhecimento. Para tal, cabe 

ao docente organizar e orientar as discussões no fórum, bem como nas outras ferramentas de 

comunicação disponibilizadas na sala de aula virtual (chat, central de mensagem, anotações etc.). 

RECURSOS 

Acesso à internet, softwares compatíveis com os protocolos da sala de aula virtual (como players, 

flash player, leitor de PDF, javascript, recursos HTML etc.). A sala de aula virtual disponibiliza aos 

alunos o acesso para baixar e executar tais aplicativos, caso não os tenha já instalados.  

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO 

A avaliação da disciplina segue as normas regimentais da Instituição. Nesta disciplina, o aluno será 

avaliado por sua participação cooperativa e colaborativa, bem como pelo seu desempenho nas 
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avaliações presenciais (AV1, 

AV2 e AV3). No que se refere ao primeiro critério, o docente responsável pela turma irá avaliar a 

participação do aluno nos fóruns de discussão temáticos, tendo por parâmetro as métricas de 

pertinência e interatividade da/na intervenção do aluno.  

No que se refere ao segundo critério, os instrumentos para avaliação da aprendizagem serão 

construídos a partir de itens de teste:  questões objetivas e discursivas que compõem o banco de 

questões da disciplina, classificadas em diferentes níveis de complexidade e diferentes níveis 

cognitivos. Inclui-se nessa composição de nota a produção de trabalho acadêmico (se for o caso), 

que será somado à nota da avaliação correspondente (AV1, AV2 e AV3). 

As avaliações presenciais serão realizadas no campus de origem do aluno, de acordo com o 

calendário acadêmico institucional. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BLESSA, Regina. Merchandising Farma: farmácia do futuro. 2. ed. São Paulo: Ed. Cengage, 2008. 

KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane. Administração de marketing: a bíblia do marketing. 12. ed. São 

Paulo: Pearson, 2010 

MALAGÓN-LONDOÑO, Gustavo; MORERA, Ricardo Galán; LAVERDE, Gabriel Pontón. Administração 

hospitalar. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. 519 p. 

BECKER, Brian E.; HUSELID, Mark A.; ULRICH, Dave. Gestão estratégica de pessoas com scorecard: 

interligando pessoas, estratégia e performance. Rio de Janeiro: Campus, 2001. 260 p 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

LOVELOCK, Christopher H.; WRIGHT, Lauren. Serviços: marketing e gestão. São Paulo: Saraiva, 2009 

STONER, James Finch.; FREEMAN, R. Edward. Administração. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2010. 

DIAS, Roberto Sergio. Gestão de Marketing. 2. ed. Saraiva, 2010. 

WESTWOOD, John. Plano de marketing. 3. ed. São Paulo: Makron Books, 2008. 229 p.  

PALADINI, Edson Pacheco. Gestão estratégica da qualidade: princípios, métodos e processos. 2. ed. 

São Paulo: Atlas, 2009. 

INDICAÇÃO MATERIAL DIDÁTICO 

Regina Blessa Lopes, Merchandising no Ponto-de-Venda, editora: Atlas, edição: 4, ano:2006 

capítulo: 6 Técnicas de Merchandising, 39, nº de páginas: 18 
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capítulo: 9 Atendimento ao Consumidor, 71, nº de páginas: 6 

 

capítulo: 10 Ações Promocionais, 77, nº de páginas: 19 

 

Sergio Roberto Dias (org.), Gestão de Marketing, editora: Saraiva, edição: 1, ano:2003 

capítulo: Fundamentos de Marketing, nº de páginas: 15 

 

Fernado Italini, Marketing Farmaceutico, editora: Qualitymark, edição: 2, ano:2012 

capítulo: Capítulo IV - Planejamento Estratégico: Objetivos e Diferenciação, nº de páginas: 48 

 

capítulo: Capítulo V - Estratégias de Marketing para Farmácias e Drogarias, nº de páginas: 39 

 

capítulo: Capítulo VIII - Gestão de Negócios × Gestão de Pessoas, nº de páginas: 15 

 

Total de páginas do material didático: 160 

OUTRAS INFORMAÇÕES 
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Disciplina: SDE0042 - ANÁLISE INSTRUMENTAL 

PERFIL DO DOCENTE 

Professor com graduação em Farmácia ou Quimica, titulado em nivel de pós graduação strictu 

sensu na area das  ciências farmacêuticas ou Quimica e em área correlata. 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

EMENTA 

Conceitos Fundamentais e Aplicações de Espectrometria e Eletroanalítica; 

Técnicas de Espectrofotometria UV/Vis.;  

Espectroscopia de absorção e emissão atômica; Fluorimetria;   

Difração e fluorescência de Raios-X;  

Introdução às técnicas de separação (cromatografia fasosa e líquida),  

Análise térmica e Espectrofotômetro de IV 

OBJETIVO GERAL 

Proporcionar aos alunos os fundamentos teóricos básicos para a utilização das técnicas 

instrumentais na análise quali e quantitativa de materiais metálicos, poliméricos e amostras de uma 

forma geral. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

O aluno deverá ser capaz de utilizar os conceitos teóricos e práticos em disciplinas posteriores. Além 

de discutir, escolher, reconhecer, planejar e/ou desenvolver técnicas básicas de análise quali e 

quantitativa em diversos tipos de materiais e amostras líquidas e sólidas.    

Conhecer os fundamentos da espectrofotometria (as propriedades da radiação eletromagnética; 

absorção e emissão da radiação eletromagnética pelo átomo e pela molécula, a Lei de lambert Beer. 

 

 

Conhecer os princípios da técnica, instrumentação e aplicação analítica bem como executar as 

diferentes técnicas de espectrometria, eletroquímicos,espectrometria atômica, cromatografia 
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gasosa, líquida. 

CONTEÚDOS 

Unidade 1. Introdução a Análise Instrumental     

1.1  apresentação do plano de ensino 

1.2  Classificação dos Métodos Analíticos 

1.3  Calibração dos métodos analíticos 

1.4  Seleção de um método analítico 

Unidade 2. Introdução aos métodos espectrométricos   

2.1 Introdução aos métodos espectrométricos 

2.2 Propriedades Ondulatórias da Radiação Eletromagnética  

2.3 Propriedades Mecânicas Quânticas da Radiação 

2.4 Aspectos Quantitativos dos métodos espectro químicos 

Unidade 3. Sinais e ruído 

3.1 A Razão sibal/ruído 

3.2 Fontes de ruído na análise instrumental 

3.3 Melhoria da relação sinal/ruído 

Unidade 4  Introdução à Espectrometria de absorção molecular no ultra-violeta  

4.1 Introdução à Espectrometria de absorção molecular no ultra-violeta 

4.2 Medidas de Transmitância e Absorbância 

4.3 Lei de Beer 

4.4 Efeitos do Ruído do Instrumental na análise espectrométricas 

4.4 Instrumentação 

Unidade 5 Aplicações da espectrometria de absorção molecular no ultravioleta visível 

5.1 Magnitude das absortividades molares 

5.2 Espécies Absorventes 
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5.3 Aplicações Quantitativas 

5.4 Titulações fotométricas e espectrométricas 

Unidade 6  Introdução a espectrometria de absorção e de fluorescência atômica 

6.1 Espectros atômicos ópticos  

6.2. Métodos de atomatização 

6.3 Métodos de introdução da amostra 

Unidade 7 espectrometria de absorção atômica 

7.1 Técnicas de atomatização de amostras 

7.2 Instrumentação para absorbância atômica 

7.3 Interferências na absorbância atômica 

7.4 Espectrometria de fluorescência atômica 

Unidade 8 Química eletroanalíitca e potenciometria 

8.1 Células eletroquímicas 

8.2 Potenciais em células eletroquímicas 

8.3. Potencias de eletrodo 

8.4 Calculo do potencial de células 

8.5 Correntes em células eletroquímicas 

8.6 Tipos de métodos eletroquímicos 

8.7 Princípios gerais da potenciometria 

8.8 eletrodo de referência 

8.9 eletrodos indicadores metálicos 

8.10 eletrodos indicadores de membrana 

8.11 instrumentos para a medida de potencial da célula 

8.12 Medidas potenciométricas 

8.13 Titulações potenciométricas 

Unidade 9. Cromatografia gasosa 
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9.1 Princípios da cromatografia gasosa 

9.2 Fases estacionárias 

9.3 Aplicações de cromatografia gasosa 

9.4 Avanços em cromatografia gasosa 

Unidade 10. Cromatografia Líquida e eletroforese capliar 

10.1 Introdução á cromatografia líquida 

10.2 Eficiência da coluna 

10.3 Instrumentação de cromatografia líquida 

10.4 cromatografia de partição 

10.5 Cromatografia de partição 

10.6 cromatografia de íons 

10.7 Cromatografia por exclusão 

10.8 Cromatografia por afinidade 

10.9 cromatografia em camada delgada 

10.10 Eletroforese  

10.1 Introdução a eletroforese 

10.2 eletroforese capliar 

10.3 aplicações da eletroforese caplilar 

PROCEDIMENTOS DE ENSINO 

Aulas interativas, em ambiente virtual de aprendizagem, nas quais o conhecimento é exposto ao 

aluno de acordo com um desenho didático planejado para adequar o meio de entrega ao 

conhecimento particular da disciplina. Na sala de aula virtual, a metodologia de entrega de 

conteúdo contempla, além dos conceitos e temáticas das aulas propriamente ditas, leitura de textos 

pertinentes ao assunto, hipertextos, links orientados, estudos de caso, atividades animadas de 

aplicação do conhecimento, simuladores virtuais, quiz interativo, simulados, biblioteca virtual etc.  

Quanto à metodologia de ensino, o docente é responsável por mediar o conteúdo e sua 

integralização, com vistas ao aprendizado cooperativo e colaborativo, norteando-se pelo incentivo à 

troca constante entre os atores envolvidos e à construção coletiva do conhecimento. Para tal, cabe 

ao docente organizar e orientar as discussões no fórum, bem como nas outras ferramentas de 
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comunicação disponibilizadas na sala de aula virtual (chat, central de mensagem, anotações etc.). 

RECURSOS 

Acesso à internet, softwares compatíveis com os protocolos da sala de aula virtual (como players, 

flash player, leitor de PDF, javascript, recursos HTML etc.). A sala de aula virtual disponibiliza aos 

alunos o acesso para baixar e executar tais aplicativos, caso não os tenha já instalados.  

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO 

A avaliação da disciplina segue as normas regimentais da Instituição. Nesta disciplina, o aluno será 

avaliado por sua participação cooperativa e colaborativa, bem como pelo seu desempenho nas 

avaliações presenciais (AV1, 

AV2 e AV3). No que se refere ao primeiro critério, o docente responsável pela turma irá avaliar a 

participação do aluno nos fóruns de discussão temáticos, tendo por parâmetro as métricas de 

pertinência e interatividade da/na intervenção do aluno.  

No que se refere ao segundo critério, os instrumentos para avaliação da aprendizagem serão 

construídos a partir de itens de teste:  questões objetivas e discursivas que compõem o banco de 

questões da disciplina, classificadas em diferentes níveis de complexidade e diferentes níveis 

cognitivos. Inclui-se nessa composição de nota a produção de trabalho acadêmico (se for o caso), 

que será somado à nota da avaliação correspondente (AV1, AV2 e AV3). 

As avaliações presenciais serão realizadas no campus de origem do aluno, de acordo com o 

calendário acadêmico institucional. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CIENFUEGOS, Freddy; VAITSMAN, Delmo S. Análise instrumental. Rio de Janeiro: Editora 

Interciência, 2000. 606 p. 

SKOOG, D.A.; WEST, D. M.; HOLLER, F.J.; CROUCH, S.R. Fundamentos de Química Analítica. 

Thomson. São Paulo. 2006. 

HOLLER, F. James; SKOOG, Douglas A.; CROUCH, Stanley R. Princípios de análise instrumental. Porto 

Alegre: Bookman, 2009. 1056 p 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BACCAN, N. Química Analítica Quantitativa Elementar, Editora Edgard Blucher, 3 edição, 2001.  

BRADY, James E.; RUSSELL, Joel W.; HOLUM, John R. Química: A Matéria e suas Transformações. 

3.ed. vols. 1 e 2, Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 2002.  
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BRADY, James E.; HUMISTON, Gerard E. Química Geral. 2a ed., vols. 1 e 2, Rio de Janeiro: Livros 

Técnicos e Científicos, 2002.. 

SILVERSTEIN, R. M.; BASSLER, G. C.; MORRILL, T. C.; Identificação espectrométrica de compostos 

orgânicos ed. 7, editora LTC. 2006. 

INDICAÇÃO MATERIAL DIDÁTICO 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES 

Para o desenvolvimento da disciplina será necessário o acesso constante ao ambiente virtual da 

disciplina a partir do site da Universidade Estácio de Sá. 
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Disciplina: SDE0934 - ANÁLISE ORGÂNICA 

PERFIL DO DOCENTE 

Professor com graduação em Farmácia ou quimica, titulado em nivel de pós graduação strictu 

sensu na area das  ciências farmacêuticas ou Quimica em área correlata. 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

disciplina do eixo profissional, onde o aluno terá condições de analisar os diversos tipos de 

espectros de variadas técnicas definindo a estrutura da substância 

EMENTA 

Aula 1: ondas eletromagnéticas Nesta aula será introduzido o conceito de ondas eletromagnéticas, 

comentar o espectro eletromagnético, relacionar comprimento de onda e energia através de 

exemplos comentar os diversos tipos de ondas eletromagnéticas, mostrando a relação entre 

comprimento de onda e energia e sublinhando região do infravermelho e ultra violeta. Aula 2: 

Vibrações moleculares e o IDH Nesta aula será abordado o conceito de da teoria das vibrações 

moleculares e a relação desta na produção de um espectro de infravermelho, ressonância 

magnética e massa. Iremos conhecer a instrumentação dos espectros de infravermelho, massas e 

ressonância além de apreendermos a ferramenta chamada de Indicie de Deficiência de Hidrogênio 

(IDH) para a interpretação espectral. Aula 3: Interpretação espectral do Infravermelho? Primeiro 

grupo Nesta aula, será apresentado o comportamento das ligações químicas ao serem submetidas à 

exposição de ondas infravermelho vibrações das ligações estiramento e deformação angular, a 

diferença dos diversos grupos orgânicos, apresentação da aparelhagem e como preparar as 

amostras no infravermelho. As principais frequencias tanto de estiramento como deformação 

angular dos diversos grupos funcionais, e ensinar a ler o espectro e interpretar com o auxilio de 

tabelas através de espectros característicos de diversas substâncias, mostrar as absorções de cada 

grupo funcional e através do manuseio de tabelas interpretar os espectros. Aula 4: Interpretação 

espectral do Infravermelho ? Segundo grupo Nesta aula, trataremos de várias análises espectrais de 

diversas classes de compostos como cetonas, aldeídos e ácidos carboxílicos e ésteres. Estas análises 

compreendem a leitura da tabela de Infra-vermelho e das freqüências características de cada 

função orgânica que sofrem influências dos efeitos eletrônicos como efeito de ressonância e 

indutivo. Aula 5: Interpretação espectral do Infravermelho - terceiro grupo Nesta aula, trataremos 

de várias análises espectrais de diversas classes de compostos como as aminas e amidas. Estas 

análises compreendem a leitura da tabela de Infra-vermelho e das freqüências características de 

cada função orgânica diferenciando uma amina primária, secundária e terciária. Aula 6. Introdução 

ao estudo de Ressonância magnética Nuclear de hidrogênio Nesta aula abordaremos a técnica de 

ressonância que está baseada na orientação dos spins dos hidrogênios. Os núcleos dos hidrogênios 

possuem um spin como se fosse um pequeno imã sendo que estes são submetidos o aparelho de 

ressonância possui um grande imã externo na qual uma vez submetida à amostra, os hidrogênios 
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poderão ter com uma orientação de à favor ou contra ao campo externo. Aula 7: A interpretação 

espectral de ressonância de magnética nuclear de hidrogênio (RMN ? 1H) Nesta aula serão 

abordados a relação de multiplicidade e análise de espectros utilizando espectros de ressonância 

para análise espectral sendo detalhado como juntar as informações de multiplicidade, 

deslocamento químico para elucidação estrutural. São analisados os espectros de álcool, haletos e 

sua relação com os hidrogênios vizinhos (multiplicidade) e o deslocamento químico mostrando a 

influência do efeito indutivo sobre o deslocamento do hidrogênio. Aula 8 : O efeito anisotrópico e a 

interpretação espectral na Ressonância Nesta aula será abordado o efeito anisotrópico nos 

compostos que possuem ligação dupla, carbonilados e aromáticos. Será observado como estes 

efeitos podem influenciar os deslocamentos destas classes de compostos. Aula 9. Introdução à 

Espectroscopia de massas Nesta aula abordaremos a instrumentação de espectroscopia de massas 

e a questão das fragmentações como ferramenta de elucidação estrutural. Noções de mecanismos 

radicalares para fragmentações de estruturas orgânicas além da determinação do íon molecular e a 

estabilidade dos fragmentos. Iremos estudar à quebra do tipo alfa encontrada em funções químicas 

como álcool e aminas através dos mecanismos de fragmentação e análises dos mesmos. Aula 

10:Fragmentação de compostos aromáticos e carbonilados Nesta aula serão apresentadas as 

principais fragmentações dos compostos aromáticos através dos mecanismos radicalares na 

obtenção do íon tropílico bem como outros íons aromáticos. As principais fragmentações dos 

compostos carbonilados através dos mecanismos radicalares importantíssimo para a elucidação 

estrutural destes composto. Será apresentado o rearranjo Mac Laferty e suas aplicações.  

OBJETIVO GERAL 

Disciplina pertence ao eixo profissional, onde o aluno terá condições de analisar os diversos tipos de 

espectros de variadas técnicas definindo a estrutura da substância a ser analisada. A determinação 

de uma estrutura química depende de conjunto de informações que envolvem propriedades 

químicas e físicas. Isto pode ser feito com o índice de deficiência de hidrogênio em conjunto com a 

fórmula molecular do composto. O Índice de Deficiência de Hidrogênio (IDH), que indica a ausência 

ou presença de ligações duplas, triplas ou anéis na estrutura molecular e, muitas vezes, tem sido 

indevidamente denominado de índice de insaturação, que na verdade não corresponde à realidade. 

As técnicas de espectroscopia como o infravermelho, ressonância magnética nuclear e 

espectrometria de massas são técnicas de importantíssima na análise orgânica qualitativa, sendo 

amplamente utilizadas nas áreas de química, síntese e transformações orgânicas. Estas técnicas 

constituem hoje uma das principais ferramentas de identificação e confirmação estrutural de 

substâncias orgânicas. Podemos ainda com estas a determinação da pureza e quantificação de 

substâncias orgânicas, bem como no controle e acompanhamento de reações e processos de 

separação podendo ser empregada tanto em uma pesquisa forense, acadêmica ou ainda nas linhas 

de produção, no controle de processos industriais. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

O aluno ao final do plano de ensino deverá ser capaz de: 1.Compreender o plano de ensino da 

disciplina ; 2. Conceituar a importância da análise através de métodos físicos; 3. Observar a Análise 
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Orgânica como matéria diferencial utilizando seus conhecimentos previamente adquiridos em 

química orgânica e suporte para outras disciplinas das ciências farmacêuticas como síntese de 

fármacos, processos cromatográficos, farmacognosia. 4. Estar apto a analisar qualquer espectro, 

podendo atestar a pureza da amostra, a degradação de um fármaco além de identificar a estrutura 

de uma substância;  

CONTEÚDOS 

Aula 1: ondas eletromagnéticas 1.1 A relação de luz com espectro eletromagnético 1.2 ESPECTRO 

ELETROMAGNÉTICO 1.3 As Regiões do Espectro Eletromagnético 1.4 ABSORÇÃO DA RADIAÇÃO 

ELETROMAGNÉTICA POR MOLÉCULAS ORGÂNICAS 1.5 Espectroscopia Aula 2: Vibrações moleculares 

e o IDH 2.1 As Vibrações Moleculares 2.2 A transformação das vibrações moleculares em espectros 

2.3 Instrumentação 2.4 IDH Aula 3: Interpretação espectral do Infravermelho? Primeiro grupo 3.1 A 

teoria de vibração molecular e o infravermelho 3.2 A Espectroscopia no Infravermelho Aula 4: 

Interpretação espectral do Infravermelho ? Segundo grupo 4.1 Os efeitos eletrônicos no 

infravermelho 4.2 Análise dos compostos carbonilados pelo infravermelho Aula 5: Interpretação 

espectral do Infravermelho - terceiro grupo 5.1 As Aminas primárias, secundárias, terciárias e 

amidas 5.2 Análise dos compostos aminados pelo infravermelho 5.3 Análise espectral de compostos 

com função amídica Aula 6. Introdução ao estudo de Ressonância magnética Nuclear de hidrogênio 

6.1 Introdução ao estudo de ressonância de magnética nuclear de hidrogênio (RMN ? 1H) 6.2 O 

núcleo 6.3 Instrumentação de RMN-1H 6.4 Deslocamento Químico do hidrogênio 6.5 Blindagem e 

Desblindagem Aula 7: A interpretação espectral de ressonância de magnética nuclear de hidrogênio 

(RMN ? 1H) 7.1. A multiplicidade na ressonância de magnética nuclear de hidrogênio (RMN ? 1H) 

Aula 8 : O efeito anisotrópico e a interpretação espectral na Ressonância 8.1 O efeito de anisotropia 

8.2 A integração 8.3 Os compostos aromáticos Aula 9. Introdução à Espectroscopia de massas 9.1 

Instrumentação de espectrometria de massas 9.2 Regras de fragmentação 9.3 As quebras alfas Aula 

10:Fragmentação de compostos aromáticos e carbonilados 

PROCEDIMENTOS DE ENSINO 

Sugestões:  

Aula expositiva; 

Utilizar imagens de livros de Espectrometria disponíveis em material complementar (CD-ROM) ou 

de sites de editoras que disponibilizam as imagens dos livros; preparar o material para exposição 

em PowerPoint.  

Aula  de exercícios 

Aula expositiva: 

O professor apresenta vários espectros em ordem crescente de dificuldade, normalmente tirados 

dos livros ou sites expecíficos  
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RECURSOS 

aulas com auxilio de power point  e softwares aplicados ao ensino  

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO 

O processo de avaliação oficial será composto de três etapas, Avaliação 1 (AV1), Avaliação 2 (AV2) e 

Avaliação 3 (AV3), sendo AV2 e AV3 unificadas, a partir de um banco de questões propostas pelos 

professores da Estácio de todo o Brasil. 

As avaliações poderão ser realizadas através de provas teóricas, provas práticas, e realização de 

projetos ou outros trabalhos, representando atividades acadêmicas de ensino, de acordo com as 

especificidades de cada disciplina. A soma de todas as atividades que possam vir a compor o grau 

final de cada avaliação não poderá ultrapassar o grau máximo de 10, sendo permitido atribuir valor 

decimal às avaliações. Caso a disciplina, atendendo ao projeto pedagógico de cada curso, além de 

provas teóricas e/ou práticas contemple outras atividades acadêmicas de ensino, estas não poderão 

ultrapassar 20% da composição do grau final. 

A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização,  

As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina,  

Para aprovação na disciplina o aluno deverá: 

1.    Atingir resultado igual ou superior a 6,0, calculado a partir da média aritmética entre os graus 

das avaliações, sendo consideradas apenas as duas maiores notas obtidas dentre as três etapas 

de avaliação (AV1, AV2 e AV3). A média aritmética obtida será o grau final do aluno na 

disciplina. 

2.    Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações. 

3.    Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas. 

As disciplinas oferecidas na modalidade Educação a Distancia (EAD) seguirão o mesmo critério de 

avaliação das disciplinas presenciais. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

SILVERSTEIN, R. M.; BASSLER, G. C.; MORRILL, T. C.; Identificação espectrométrica de compostos 

orgânicos ed. 7, editora LTC. 2006. 

BRUICE, P. Y. Química Orgânica, Pearson Education, 2006. 2v..  

VOLLHARDT, K. P. C,. SHORE, N. E. Química Orgânica, ed. Bookman, 2004. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
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PAVIA, D.L., LAMPMAN, G. M. KRIZ, G.S. Introduction to spectroscopy: a guide for students of 

organic chemistry. 3.ed..Sidney: Thomas Slarning, c 2001. 

SOLOMONS, T.W.GRAHAM, FRYHLE,CRAIG,B. Química Orgânica. editora LTC, 2009. Volume 2 

MCMURRY, J química orgânica Volume 2 6 edição editora Cengage Lerning, 2006 

INDICAÇÃO MATERIAL DIDÁTICO 

David J. Kiemle; Francis X. Webster; Robert M. Silverstein, Identificação Espectrométrica de 

Compostos Orgânicos, editora: LTC, edição: 7, ano:2006 

capítulo: Espectrometria de Massas, nº de páginas: 69 

 

capítulo: Espectrometria de RMN de Hidrogênio, nº de páginas: 75 

 

Total de páginas do material didático: 144 

OUTRAS INFORMAÇÕES 

como a disciplina sera on line será necessario o suporte de sites de educação  
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Disciplina: SDE0002 - ANATOMIA SISTÊMICA 

PERFIL DO DOCENTE 

O docente deverá preferencialmente ser egresso de um curso de pós-graduação stricto-sensu na 

grande área da disciplina (ciências morfológicas e motricidade humana e anatomia, engenharia 

biomédica).  

Se o docente for especialista, seu título deverá ter sido obtido em um curso de Anatomia Humana 

e/ou Biomecânica. 

É também esperado que o docente possua produção acadêmica na área nos últimos três anos. 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

Anatomia Sistêmica é uma disciplina introdutória no universo das ciências da saúde que aborda 

integralmente o estudo da anatomia humana, de modo a atender as necessidades de  todos o 

cursos da área da saúde. O seu conteúdo compreende uma introdução ao estudo da anatomia 

humana, estudo dos sistemas esquelético, articular, muscular, cardiovascular, linfático, respiratório, 

digestório, urinário, genital masculino, genital feminino e nervoso. 

Esta disciplina no primeiro período permite a compreensão do corpo humano, do ponto de vista 

morfológico, despertando no estudante a percepção da importância do conhecimento da anatomia 

como base para o desenvolvimento de estudos do corpo, dentro das abordagens necessárias a cada 

uma das profissões na área da saúde. 

EMENTA 

Introdução ao estudo da anatomia humana. Generalidades sobre os sistemas esquelético, articular 

e muscular. Noções básicas dos sistemas cardiovascular, linfático, respiratório, digestório, urinário, 

genital masculino, genital feminino e nervoso. 

OBJETIVO GERAL 

O aluno deverá ser capaz de conhecer a anatomia sistêmica integrando conhecimentos teóricos e 

práticos em  um ambiente favorável ao aprendizado e a assimilação do conteúdo.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

O Aluno deverá ser capaz de reconhecer as estruturas anatômicas normais, suas relações e 

peculiaridades; 

Deverá ser capaz de correlacionar o conhecimento teórico e prático da anatomia humana com os 
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exemplos e casos clínicos; 

Deverá compreender a aplicabilidade prática da disciplina, relacionda a prática clínica; 

Deverá estar estimulado e interessado pelas atividades de laboratório e pesquisa relacionadas à 

anatomia humana; 

Reconhecer o corpo humano sob uma visão humanista, percebendo suas potencialidades e 

fragilidades. 

CONTEÚDOS 

Unidade 1. Anatomia Humana ? Generalidades 

1.1. Conceito 

1.2. Normalidade, variação anatômica, anomalia e monstruosidade 

1.3. Terminologia anatômica 

1.4. Partes do corpo 

1.5. Posição anatômica 

1.6. Planos e eixos do corpo humano 

1.7. Termos gerais 

Unidade 2. Sistema Esquelético 

2.1. Conceito e função 

2.2. Esqueleto axial e apendicular 

2.3. Classificação dos ossos 

2.4. Estrutura de um osso longo típico 

2.5. Substância óssea compacta e esponjosa 

2.6. Características da superfície do osso 

2.7. Periósteo e nutrição do osso 

 

Unidade 3. Sistema Articular 

3.1. Conceito e função 

3.2. Articulação fibrosa 

3.3. Articulação cartilagínea 

3.4. Articulação sinovial  

3.5. Características das articulações sinoviais 

3.6. Movimentos das articulações sinoviais 

Unidade 4. Sistema Muscular 

4.1. Conceito e função 

4.2. Tipos de músculos 

4.3. Componentes anatômicos dos mm. estriados esqueléticos 

4.4. Classificações musculares 

4.5. Anexos musculares 
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Unidade 5. Sistema Cardiovascular 

5.1. Conceito e função 

5.2. Anatomia do coração  

5.2.1. Localização e camadas 

5.2.2. Morfologia externa 

5.2.3. Morfologia interna 

5.2.4. Irrigação e drenagem do coração  

5.2.5. Complexo estimulante do coração 

5.3. Vasos da base 

5.4. Circulação sistêmica e pulmonar 

5.5. Principais artérias do corpo humano 

5.6. Principais veias do corpo humano 

 

Unidade 6. Sistema Linfático 

6.1. Generalidades 

6.2. Capilares, vasos e ductos linfáticos 

6.3. Órgãos linfáticos primários  

6.4. Órgãos linfáticos secundários 

Unidade 7. Sistema Respiratório 

7.1. Conceito e divisão 

7.2. Vias aéreas superiores 

7.3. Vias aéreas inferiores 

7.4. Pleura e cavidade pleural 

Unidade 8. Sistema Digestório 

8.1. Conceito e divisão 

8.2. Canal alimentar 

8.3. Órgãos anexos 

8.4. Peritônio e suas expansões na cavidade abdominal 

Unidade 9. Sistema Urinário 

9.1. Conceito e divisão 

9.2. Rim 

9.3. Ureter 

9.4. Bexiga urinária 

9.5. Uretra 

Unidade 10. Sistema Genital Masculino 

10.1. Órgãos genitais masculinos internos 

10.2. Órgãos genitais masculinos externos 

Unidade 11. Sistema Genital Feminino 
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11.1. Órgãos genitais femininos internos 

11.2. Órgãos genitais femininos externos 

11.3. Peritônio e suas expansões na cavidade pélvica  

11.4. Mamas 

Unidade 12. Sistema Nervoso 

12.1. Noções básicas sobre o desenvolvimento do sistema nervoso 

12.2. Divisão anatômica do sistema nervoso 

12.3. Divisão funcional do sistema nervoso 

12.4. Tecido nervoso 

12.5. Parte central do sistema nervoso 

12.5.1. Medula espinal 

12.5.2. Encéfalo 

12.5.3. Ventrículos encefálicos e suas comunicações 

12.5.4. Meninges e líquido cerebrospinal 

12.6. Parte periférica do sistema nervoso 

12.6.1. Nervos cranianos  

12.6.2. Nervos espinais 

12.6.3. Gânglios 

12.6.4. Terminações nervosas 

12.7. Divisão autônoma do sistema nervoso 

 

PROCEDIMENTOS DE ENSINO 

Aplicação de estudo dirigido, testes, resolução de casos clínicos com ênfase nas estruturas 

anatômicas, discussão e pesquisa de artigos científicos, definidos a cada aula. 

RECURSOS 

Para aulas teóricas: recursos audiovisuais como quadro branco, retroprojetor, datashow, 

computador, televisão e aparelho de DVD. 

Para aulas práticas: laboratório de anatomia com utilização de material cadavérico dissecado e 

fixado em formaldeído, peças glicerinadas, ossos desarticulados e material sintético. 

Itens para o Anatômico (Sintéticos) 

Coração Classico 02 partes-cod:G08 Coração classico com sistema condutor -cod:G08/3 

Vascularização dos órgãos torácicos, abdominais e pélvicos-COD:G:30 Modelo segmentado traqueia 

com árvore bronquial-COD;W47029 Pulmões e coração (bloco)-COD;G-15 Estômago aberto cod;k15 

Pâncreas (com ductos)-cod-k16 Rim fechado (com gl suprarrenal e ureter)-k12 Bloco rim-ureter-

bexiga urinária-cod;w42510 Encéfalo inteiro-cod;c15 Hemiface com a dura-máter, parte encefálica-
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cod C;14 Esqueleto desarticulado-A05/1 Crânio (osso) corte sagital mediano-COD;A280 Articulação 

do ombro e acromioclavicular-A80 Articulação do corovelo-A83/1 Articulação do joelho- Cranio 

classico com musculos da mastigaçaõ-A24 Modelo estrutural de mao 3 partes-cod:M18 Articulação 

do quadril-A81 Articulações tibiofibular e do pé-cod:A31/1l Músculos da cabeça (da face e da 

mastigação)-COD:C 14 Músculo do pescoço-COD:C05 Músculos do tórax e abdome-COD:VA16 

Músculos do membro superior (com vasos e nervos)COD:M10 Plexo braquial (com 

pescoço)COD:C30 Músculos do membro inferior (com vasos e nervos)-COD:M20 Plexo lombossacral 

(com pelve)-COD M30 Sistema urinário COD:K32 Tronco c/cabeça (Torso)-VA16 Sistema circulatório-

G30 Sistema digetório (Esôfago, estômago, Intestinos, Fígado, Pâncreas)-cod:k21 Sistema genital 

feminino-H10 Sistema genital masculino-H11 Cranio neurovascular -w19018 Coluna vertebral 

cervical-A72 Coluna vertebral torácica-A73 coluna vertebral lombar-A74 Pelvis com 

ligamentos,nervos e musculos do assoalho pelvico-W19020 Equleto da mão direita-A40R Equleto da 

mão esquerda-A40L Esqueleto do pé direito-A30R Equeleto do pé esquerdo-A30 L Esterno com 

cartilagem da costela-A69 Esterno com cartilagem da costela-A69/2 Esqueleto pelvico masculino-

A60 Esqueleto pelvico feminino-A61 Ouvido,3 vezes o tamanho natural,4 partes-E10 

Cadavéricos 

Coração fechado com vasos da base, coronárias e veias cardíacas Coração fechado com valvas e 

esqueleto fibroso (coronárias e veias cardíacas) Coração aberto (corte para mostrar as câmaras, 

paredes, septos e esturas internas) Coração aberto (corte transversal)  Coração com pericárdio 

Aorta e ramos principais Vascularização dos órgãos torácicos, abdominais e pélvicos Baço Hemiface 

com pescoço (corte sagital mediano para mostrar estruturas internas) Laringe inteira Laringe 

cortada (corte sagital mediano) Traqueia com árvore bronquial Pulmões e coração (bloco) Pulmão 

direito Pulmão esquerdo Glândulas salivares maiores com ductos (dissecadas nas hemifaces) Língua 

separada Esôfago com estômago Estômago aberto Intestino delgado e grosso (bloco) Fígado com 

estruturas da porta do fígado e vesícula biliar Pâncreas (com ductos) Rim fechado (com gl 

suprarrenal e ureter) Rim aberto (corte frontal) Bloco rim-ureter-bexiga urinária Bloco rim-ureter-

bexiga urinária Testículo, epidídimo e funículo espermático Próstata (separada ou bloco com bexiga 

) Pênis com escroto Pênis cortado (corte sagital mediano) Pelve masculina cortada (corte sagital 

mediano) Ovários com tuba uterina e útero (bloco) Útero cortado Vagina cortada (corte sagital 

mediano / em bloco) Pudendo feminino (separado ou na pelve inteira) Pelve feminina cortada 

(corte sagital mediano) Medula espinal no neo-nato (com dorso dissecado) Medula espinal (com 

meninges, nervos espinais e cauda equína) Encéfalo inteiro Encéfalo cortado (corte sagital mediano) 

Tronco encefálico separado (com nervos cranianos) Cerebelo separado Dura-máter, parte encefálica 

(separada) Hemiface com a dura-máter, parte encefálica Esqueleto articulado Esqueleto 

desarticulado Crânio (osso) corte sagital mediano Crânio (osso) corte transversal (removendo a 

calvária) Fêmur - corte frontal Articulação temporomandibular Articulação atlantoccipital 

Articulações da coluna vertebral (sínfise intervertebral, disco intervertebral) Articulações do tórax 

(costovertebrais) Articulações do tórax (esternocostais, costocondrais) e articulação 

esternoclavicular Articulação do ombro e acromioclavicular Articulação do corovelo Articulação 

radiulnar distal e articulações da mão Articulações do cíngulo do membro inferior (sínfise púbica, 

sacroilíaca) e lombossacral [preparar em uma pelve] Articulação do quadril Articulação do joelho 
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Articulações tibiofibular e do pé Músculos da cabeça (da face e da mastigação) Músculo do pescoço 

Músculos do dorso Músculos próprios do dorso Músculos do tórax e abdome Músculos do membro 

superior (com vasos e nervos) Plexo braquial (com pescoço) Músculos do membro inferior (com 

vasos e nervos) Plexo lombossacral (com pelve) Bancos Cadeira fixa estofada azul Mesa Professor  

Quadro de Cortiça Quadro branco p/ pilot 

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO 

1.       A AV2 das disciplinas integradas sem atividades estruturadas terá o valor de 10 pontos; 

2.       A AV2 das disciplinas integradas com atividades estruturadas terá o valor de 10 pontos, 

sendo 8 pontos da Prova Nacional Integrada, e mais 2 pontos pela execução das Atividades 

Estruturadas; 

3.       A AV2 das disciplinas integradas que contenham avaliação teórico-prática, para sua 

pontuação da parte teórica, obedecerá à seguinte regra: 

a.        avaliação teórica: 

i)                     disciplina sem atividade estruturada: valor de 10 pontos 

ii)                   disciplina com atividade estruturada: valor de 10 pontos, sendo 8 pontos da Prova 

Nacional Integrada, e mais 2 pontos pela execução das atividades estruturadas; 

b.       avaliação prática: terá o valor de 10 pontos; 

c.        resultado final: o resultado final da AV2 será a média aritmética entre a nota da avaliação 

teórica e a nota da avaliação prática. 

4.       A AV2 das disciplinas integradas teórico-práticas, tais como Trabalhos de Conclusão de Curso 

(TCC), Estágios, Projetos Experimentais, não terão Prova Nacional Integrada e seguirão os seus 

respectivos regulamentos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

VAN DE GRAAFF. Anatomia Humana. 6. ed. Barueri: Manole, 2003. 

MOORE, Keith L.; DALLEY, Arthur F. Anatomia Orientada para a Clínica. 7. ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2014. 

GILROY, Anne M.; MacPHERSON, Brian R.; ROSS, Lawrence M. Atlas de anatomia. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2008. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

MOORE, Keith L.; AGUR, Anne M. R. Fundamentos de Anatomia Clínica. 4 ed. Rio de Janeiro: 
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Guanabara Koogan, 2013.  

SNELL, Richard S. Anatomia Clínica para Estudantes de Medicina. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 1999. 852p. 

DRAKE, Richard L.; VOGL, A. Wayne; MITCHELL, Adam W. M. Gray’s: Anatomia para Estudantes. Rio 

de Janeiro: Elsevier, 2010. 

NETTER, Frank Henry. Atlas de anatomia humana. 5. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

DRAKE, Richard L.; VOGL, A. Wayne; MITCHELL, Adam W. M.; TIBBITTS, Richard M., RICHARDSON, 

Paul E. Gray’s:  Atlas de Anatomia. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 558.p 

INDICAÇÃO MATERIAL DIDÁTICO 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES 

Os conteúdos que constam neste plano de ensino são o mínimo necessário à nossa disciplina. O 

professor da disciplina tem total liberdade e autonomia para acrescentar conteúdos que julgar 

pertinentes durante sua aula caso haja tempo hábil para isso. 

Esta disciplina deve seguir e utilizar como guia as classificações e a nomenclatura do livro: CTA-SBA. 

Terminologia Anatômica Internacional. São Paulo: Manole, 2001. Sempre que houver uma nova 

publicação, a edição mais recente passará a ser adotada automaticamente. 
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Disciplina: SDE0046 - ATENÇÃO FARMACÊUTICA 

PERFIL DO DOCENTE 

Professor com graduação em Farmácia, titulado em nivel de pós graduação strictu sensu na area das 

 ciências farmacêuticas ou saúde coletiva ou em área correlata, ou experiencia comprovada no 

conhecimento. 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

A Atenção Farmacêutica, enquanto campo de atuação profissional, proporciona aos alunos 

o aprendizado do diálogo e do respeito ao usuário como um indivíduo dotado de conhecimento e 

cultura próprios. Remete o estudante ao ensino das boas práticas de farmácia e os desafia a avaliar 

suas competências de comunicação, na interação com os usuários, a fim de que estes possam 

melhor lidar com os medicamentos e seus problemas de saúde. 

Com a publicação pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), em 18 de agosto 

de 2009, da RDC n°44 (Resolução da Diretoria Colegiada), a Atenção Farmacêutica é incorporada 

definitivamente na legislação do setor e contribui para a consolidação da farmácia enquanto 

estabelecimento de saúde. 

A mesma RDC define como direito do usuário o acesso à informação e orientação 

farmacêutica quanto ao uso do medicamento. E considera como elementos importantes da 

orientação farmacêutica: a ênfase no cumprimento da posologia, a influência dos alimentos, a 

interação com outros medicamentos, o reconhecimento de reações adversas potenciais e a 

conservação dos produtos. 

A Atenção Farmacêutica proporciona ao aluno o aprendizado da pesquisa e do 

conhecimento sobre o uso racional dos medicamentos, da prevenção, detecção e resolução de 

problemas relacionados ao seu uso. 

Ao término da disciplina o aluno será capaz de: 

- Conhecer os fundamentos, princípios e práticas da atenção farmacêutica,; 

- Desenvolver conhecimentos e habilidades para o trabalho farmacêutico na atenção  à saúde; 

- Desenvolver consciência e postura comprometidas com a atenção integral ao indivíduo que 

procura o farmacêutico enquanto profissional de saúde; 

- Conhecer as as metodologias do uso racional  de medicamentos nas principais situações clínicas 

que se apresentam na farmácia;  

- Identificar e resolver os principais problemas relacionados a medicamentos que se apresentam na 
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farmácia; 

- Utilizar algumas ferramentas para  prática da atenção farmacêutica; 

- analisar e avaliar criticamente diferentes fontes de informação sobre medicamentos.  

EMENTA 

Estudo da Atenção Farmacêutica. Atenção Farmacêutica e uso racional de medicamento nas 

situações/condições clínicas comuns.  Inserção do farmacêutico na equipe multidisciplinar da 

atenção a saúde.  

Usos de ferramentas para prática da Atenção Farmacêutica (Dispensação ativa, indicação, 

seguimento e outros).  Educação em saúde e comunicação. Prevenção, detecção e resolução de 

problemas relacionados ao medicamento.  

 

OBJETIVO GERAL 

Objetivo geral:  

Apreender a Atenção Farmacêutica no contexto da legislação brasileira e internacional e contribuir 

para a  atuação profissional centrada no usuário tendo o medicamento como insumo à saúde e 

orientado para o uso racional. O aluno, futuro profissional farmacêutico, deve visualizar a farmácia 

como estabelecimento de saúde e inserida no contexto do Sistema Único de Saúde.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Objetivos Específicos: 

- Compreender as bases teóricas e conceituais da atenção farmacêutica, enquanto prática 

profissional; 

- Compreender a metodologia do uso racional dos medicamentos  nas principais condições clinicas 

 que se apresentam na farmácia ; 

- Elaborar um projeto de prestação de serviços farmacêuticos centrado no usuário;  

- orientação farmaceutica na dispensação ativa, indicação farmaceutica de medicamentos insetos 

de prescrição e seguimento/aconselhamento farmacoterapeutico; 

- classificar problemas relacionaso a medicamentos (PRMs) e elaborar um plano de intervenção 

CONTEÚDOS 

- CONTEÚDOS 

Unidade 1. Apresentação da disciplina, do plano de ensino e revisão de conceitos. 
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1.1 - Objetivos gerais e específicos da disciplina. Discussão do contexto atual da disciplina e análise 

das condições necessárias ao exercício da atenção farmacêutica, limites e potencialidades. 

1.2 - Apresentação das bases teóricas e conceituais  

 

Unidade 2. Bases do uso racional do medicamento nas condições clínicas comuns. 

2.1 ? Uso racional do medicamento (Eficácia, segurança, conveniência e custo).  

2.1.1 ? Nas manifestações gastrintestinais 

2.1.2 ? Nas manifestações respiratórias 

2.1.3 ? Nas manifestações dermatológicas 

2.1.4 ? Nas manifestações obstétricas e ginecológicas 

2.1.5 ? Nas manifestações neurológicas 

2.1.6 ? Nas doenças infecciosas e parasitárias 

2.1.7 ? Em situações de dor e febre  

 

Unidade 3. Ferramentas de Práticas Farmacêuticas. 

3.1 ? Representações sociais e culturais do processo saúde/doença e medicamento; acolhimento e 

escuta ativa; técnicas de entrevista. 

3.2 ? Dispensação ativa de medicamentos prescritos e isentos de prescrição; 

3.3 ? Plano de cuidados farmacêutico centrado no usuário (manejo de transtornos menores, 

intervenção e seguimento farmacoterapêutico) 

3.4 ? Educação em saúde e princípios de comunicação com o usuário e outros profissionais de saúde 

no contexto da farmácia como estabelecimento de saúde. 

3.5 - Registro farmacêutico e Declaração de serviços farmacêuticos. 

 

Unidade 4. Fatores que podem influenciar o processo farmacoterapêutico. Definições, tipos e 

manejos. 

4.1. - Problemas relacionados à farmacoterapia/medicamento. 

4.2. ? Interações. 

4.3. ? Processos vitais (crianças e adolescentes, idosos, gestação e 

lactação). 

 

 

PROCEDIMENTOS DE ENSINO 

- PROCEDIMENTOS DE ENSINO 

As aulas teóricas serão expositivo-dialogadas e ministradas com o auxílio dos recursos didáticos 

disponíveis nos campi e de livre criação do professor. Procedimentos de busca, leitura e análise 

crítica de artigos; resolução de exercícios e casos clínicos; estudos dirigidos; acesso a bases de 

dados; participação em atividades práticas individuais e coletivas, de livre concepção e criação são 

desejáveis e recomendadas. 
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- Atividade estruturada: uso de práticas estruturadas onde os alunos (individual, dupla ou grupo) 

realizarão a atividade proposta, podendo ser na forma de: pesquisas em sites públicos e/ou de 

acesso restrito; biblioteca virtual da Universidade e/ou de interesse público da área da saúde; 

estudos dirigidos; projetos; resoluções de problemas; estudos de casos; visitas técnicas; com o 

objetivo de mobilizar os conhecimentos, habilidades e valores do cotidiano social do aluno. 

Atividades educativas na unidade e na comunidade (em creches, escolas, grupos organizados da 

comunidade), visitas domiciliares, podem ser de interesse do aluno e da disciplina, devendo ser 

organizadas considerando os limites éticos e profissionais do grupo.  

RECURSOS 

- RECURSOS 

As aulas teóricas serão expositivo-dialogadas, ministradas com o  auxílio de roteiros de aula de livre 

criação do professor de livre criação do professor, que estruture as aulas e estimulem o uso dos 

recursos didáticos disponíveis nos campi, como: Procedimentos de busca, leitura e análise crítica de 

artigos; resolução de exercícios e casos clínicos; estudos dirigidos; acesso a bases de dados; 

participação em atividades práticas individuais e coletivas, de livre concepção e criação são 

desejáveis e recomendadas. 

Atividade estruturada: uso de práticas estruturadas onde os alunos (individual, dupla ou grupo) 

realizarão a atividade proposta, podendo ser na forma de: pesquisas em sites públicos e/ou de 

acesso restrito; 

biblioteca virtual da Universidade e/ou de interesse público da área da saúde; estudos dirigidos; 

projetos; resoluções de problemas; estudos de casos; visitas técnicas; com o objetivo de mobilizar 

os conhecimentos, habilidades e valores do cotidiano social do aluno. Atividades educativas na 

unidade e na comunidade (em creches, escolas, grupos organizados da comunidade), visitas 

domiciliares, podem ser de interesse do aluno e da disciplina, devendo ser organizadas 

considerando os limites éticos e profissionais do grupo. 

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO 

- PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

O processo de avaliação será composto de três etapas, Avaliação 1 (AV1), Avaliação 2 (AV2) e 

Avaliação 3 (AV3). As avaliações poderão ser realizadas através de provas teóricas e realização de 

projetos ou outros trabalhos, representando atividades acadêmicas de ensino, de acordo com as 

especificidades da disciplina. A soma de todas as atividades que possam vir a compor o grau final de 

cada avaliação não poderá ultrapassar o grau máximo de 10, sendo permitido atribuir valor decimal 

às avaliações. Outras atividades acadêmicas de ensino, não poderão ultrapassar 20% da composição 

do grau final. A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo o 

conteúdo das atividades estruturadas. As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina, 

incluindo o conteúdo das atividades estruturadas. Para aprovação na disciplina o aluno deverá:  

1.     Atingir resultado igual ou superior a 6,0, calculado a partir da média aritmética entre os graus 
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das avaliações, sendo consideradas apenas as duas maiores notas obtidas dentre as três etapas 

de avaliação (AV1, AV2 e AV3). A média aritmética obtida será o grau final do aluno na 

disciplina. 

2.     Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações. 

3.     Freqüentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ROVERS, John P. Guia prático da atenção farmacêutica: manual de habilidades clínicas. São Paulo: 

Pharmabooks, 2010. 303p. ISBN 97885873133-1.  

STORPIRTIS, S.;MORI, A. L. P. M.; YOCHIY, A.; RIBEIRO, E.; PORTA, V. Farmácia Clínica e Atenção 

Farmacêutica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2008. 489p. 

BISSON, Marcelo Polacow. Farmácia Clínica e Atenção Farmacêutica. 2. ed. São Paulo: Manole, 

2007. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

LEE, Anne. Reações adversas a medicamentos. 2. ed. Porto Alegre, RS: Artmed, 2009. 

BAXTER, karen. Interações Medicamentosas de STOCKLEY - referências rápidas. Porto Alegre: 

Editora Artmed. 2010. 

CORDEIRO, Benedito Carlos; LEITE, Silvana Nair (Org.). Farmacêutico na atenção à saúde. 2. ed.. 

Itajaí: UNIVALI, 2008.   

SANTOS, Manoel Roberto da Cruz. Profissão Farmacêutica no Brasil: história, ideologia e ensino. 

Ribeirão Preto: Holos, 1999. 

ACURCIO, Francisco de Assis. Medicamentos e Assistência Farmacêutica. Belo Horizonte: COOPMED, 

2003. 124p. 

BERMUDEZ, Jorge Antonio Zepeda; CASTRO, Claudia Garcia Serpa Osorio de; OLIVEIRA, Maria 

Auxiliadora. Assistência farmacêutica e acesso a medicamentos. 1a edição, Rio de Janeiro, FIOCRUS, 

2007 

GENNARO, Alfonso R. Remington A Ciência e a Prática da Farmácia. 20.ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2004. 2228p. 

INDICAÇÃO MATERIAL DIDÁTICO 

Richard Finkel; W. Steven Pray, Guia de Dispensação de Produtos Terapêuticos que não Exigem, 

editora: Artmed, edição: 1, ano:2007 
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capítulo: Capítulo 3 - Doenças Gástricas, nº de páginas: 20 

 

capítulo: Capítulo 38 - Febre, nº de páginas: 8 

 

capítulo: Capítulo 1 - Doenças Induzidas por Placas: Cáries e Gengivite, nº de páginas: 17 

 

capítulo: Capítulo 6 - Constipação, nº de páginas: 22 

 

capítulo: Capítulo 7 - Diarréia, nº de páginas: 17 

 

capítulo: Capítulo 40 - Diabete Melito, nº de páginas: 23 

 

Storpirtis, Silvia;Mori, Ana Luiza Pereira Moreira;Yochiy, Angélica;Ribeiro, Eliane;Porta, Valentina, 

Ciências Farmacêuticas - Farmácia Clínica e Atenção Farmacêutica, editora: Guanabara Koogan, 

edição: 1, ano:2008 

capítulo: Introdução à Farmacovigilância, nº de páginas: 18 

 

capítulo: Erros de Medicação: Um Problema de Saúde Pública, nº de páginas: 7 

 

capítulo: Farmácia Clínica, nº de páginas: 7 

 

capítulo: Educação Sanitária, nº de páginas: 9 

 

capítulo: Aspectos Conceituais e Filosóficos da Assistência Farmacêutica, Farmácia Clínica e Atenção 

Farmacêutica, nº de páginas: 13 

 

Total de páginas do material didático: 161 

OUTRAS INFORMAÇÕES 
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Disciplina: SDE0309 - BIOFARMÁCIA 

PERFIL DO DOCENTE 

Professor com graduação em Farmácia, titulado em nível de pós graduação strictu sensu na área das 

Ciências Farmacêuticas ou em área correlata.  

CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

EMENTA 

Mecanismos de liberação de fármacos a partir de formas farmacêuticas sólidas orais. Sistemas de 

liberação controlada de fármacos. Fatores que influenciam a absorção de fármacos. Equivalência 

Farmacêutica, Bioequivalência e Biodisponibilidade. Aspectos Técnicos e Normativos referentes aos 

medicamentos genéricos. Assuntos regulatórios em Biofarmácia. 

OBJETIVO GERAL 

Estudar os fatores fisiológicos e farmacêuticos que influenciam a liberação do fármaco da forma 

farmacêutica e a sua absorção pelo organismo 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

·         Avaliar os aspectos de disponibilização dos fármacos no organismo a partir de diferentes 

formas farmacêuticas, visando o desenvolvimento racional de medicamentos 

·         Utilizar os conhecimentos relativos às áreas de farmacocinética, estatística, farmacotécnica, 

controle de qualidade e análise de fármacos em líquidos biológicos para estudar os fatores 

fisiológicos (relativos ao indivíduo) e farmacotécnicos (relativos ao medicamento) que influenciam 

desde a liberação, dissolução até a reposta terapêutica de fármacos. 

·         Avaliar as legislações referentes à biodisponibilidade e bioequivalência de produtos 

farmacêuticos, abordando aspectos relativos aos estudos de equivalência farmacêutica, 

bioequivalência e biodisponibilidade relativa. 

·         Estimular os alunos a uma avaliação crítica do conhecimento atual e das possibilidades futuras 

nessa área. 

CONTEÚDOS 
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Unidade 1 – Mecanismos de Liberação de Fármacos 

1.1 Introdução à Biofarmácia 

1.2 Formas farmacêuticas sólidas 

1.2 Excipientes para liberação de fármacos 

1.3 Liberação controlada de fármacos 

1.4 Fatores que influenciam a liberação de fármacos  

Unidade 2 – Bioequivalência e Biodisponibilidade 

2.1 Conceitos em Equivalência Farmacêutica, Bioequivalência e Biodisponibilidade 

2.2 Importância da dissolução nos estudos de Bioequivalência e Biodisponibilidade 

2.3 Bioequivalência 

2.3.1 Perfil de dissolução 

2.4 Biodisponibilidade 

2.4.1 Fatores que afetam a biodisponibilidade 

Unidade 3 – Aspectos Técnicos e Normativos em Biofarmácia 

3.1 Medicamentos Genéricos 

3.2 Legislação 

3.3 Registro de Produtos 

PROCEDIMENTOS DE ENSINO 

 

RECURSOS 

Quadro negro, pilot. Retroprojetor e datashow e softwares aplicados ao ensino. Computadores com 

acesso à internet.  

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO 

Trabalhos de pesquisa e apresentação valendo até dois pontos e avaliação individual valendo até 

oito pontos (AV1 e AV2). A terceira avaliação constitui-se de uma prova teórica com toda a matéria 

apresentada durante o período valendo dez pontos  
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

STORPITIS, S. et al. (Org.). Biofarmacotécnica. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan. 2009. 

ALLEN JR. L.V; POPOVICH, N.G. Formas farmacêuticas e sistemas de liberação de fármacos. Porto 

Alegre: Artmed, 2013. 

AUTON, M. Delineamento de Formas Farmacêuticas. 2. ed. Porto Alegre: Artmed. 2006. 

FERREIRA, Anderson de Oliveira. Guia prático da farmácia magistral. 4. ed. São Paulo: Pharmabooks, 

2010. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BRASIL. Lei n. 9787, de 10 de fevereiro de 1999. ?Altera lei n 6.360, de 23 de setembro de 1976, que 

dispõe sobre a vigilância sanitária, estabelece o medicamento genérico, dispõe sobre a utilização de 

nomes genéricos em produtos farmacêuticos e dá outras providências   

BRASIL. Resolução RDC n.10, de 2 de janeiro de 2001. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

aprova o Regulamento técnico para medicamentos genéricos. via Internet, no endereço eletrônico.  

 

BRASIL. Resolução n. 391, de 9 de agosto de 1999. ?Regulamento técnico para medicamentos 

genéricos?. via Internet, no endereço eletrônico.  

 

BRASIL. Resolução RE n.896, de 29 de maio de 2003. ?Guia para provas de biodisponibilidade 

relativa/bioequivalência?. [A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprova o Regulamento técnico 

para medicamentos genéricos]. via Internet, no endereço eletrônico.  

 

BRASIL. Resolução RDC n.898, de 29 de maio de 2003. ?Guia para planejamento e realização da 

etapa estatística de estudos de biodisponibilidade relativa/bioequivalência?. [A Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária aprova o Regulamento técnico para medicamentos genéricos]. via Internet, no 

endereço eletrônico.  

BRASIL. Resolução RDC n.899, de 29 de maio de 2003. ?Guia para validação de métodos analíticos e 

bioanalíticos?. [A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprova o Regulamento técnico para 

medicamentos genéricos]. via Internet, no endereço eletrônico.  

 

BRASIL. Resolução RDC n° 17, de 02 de março de 2007. ?Aprovar o Regulamento Técnico, em anexo, 

para registro de Medicamento Similar.?. Diário Oficial da União, 2007.  
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Brasil. Resolução RDC n° 16, de 02 de março de 2007. ?Regulamento Técnico para Medicamentos 

Genéricos?. Diário Oficial da União, 2007. <http://e-

legis.bvs.br/leisref/public/showAct.php?id=25960&word=>. 

 

Brasil. Resolução RE n° 1170, de 19 de abril de 2006. ?Guia para provas de biodisponibilidade 

relativa/ bioequivalência de medicamentos". Diário Oficial da União, 2006.  

 

 

Brasil. Resolução RE n° 397, de 12 de novembro de 2004. ?Guia para provas de biodisponibilidade 

relativa/ bioequivalência?. Diário Oficial da União, 2004.  

 

BRASIL. Resolução RE n.894, de 29 de maio de 2003. ?Guia para protocolo e relatório técnico de 

estudos de bioequivalência?.[A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprova o Regulamento 

técnico para medicamentos genéricos]. via Internet, no endereço eletrônico. 

INDICAÇÃO MATERIAL DIDÁTICO 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES 
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Disciplina: SDE0024 - BIOQUÍMICA 

PERFIL DO DOCENTE 

Profissional da área da Saúde, titulado na área de Bioquímica ou correlata. 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

Disciplina do eixo básico da área da Saúde, que pretende transmitir conhecimentos básicos 

da Bioquímica para o entendimento de disciplinas específicas de cada Curso em que é 

contemplada. A disciplina aborda o corpo humano como um sistema químico, com moléculas ativas 

e funcionais.  

Na primeira fase, as moléculas têm a estrutura, propriedades e funções apresentadas, para, em 

seguida, estudarem-se os destinos e as interações funcionais dessas moléculas entre as vias 

metabólicas nos órgãos e tecidos. Por fim, direciona-se a Bioquímica para uma visão fisiológica, não 

apenas descrevendo como o sistema humano trabalha, como também proporcionando uma base 

para melhor entender as possibilidades de aprimorar seu funcionamento, como no exercício físico, 

na nutrição, nas interferências farmacológicas em receptores celulares, enzimas e/ou vias 

metabólicas, além de permitir o entendimento dos mecanismos etiológicos e fisiopatológicos 

básicos de diabetes, obesidade e aterosclerose. 

EMENTA 

·   Introdução à Bioquímica;  

·   Bioquímica dos aminoácidos e proteínas;  

·   Enzimas;  

·   Bioquímica dos lipídios;  

·   Bioquímica dos carboidratos;  

·   Vitaminas; mecanismos de transdução do sinal hormonal;  

·   Conceitos básicos de metabolismo;  

·   Bioenergética;  

·   Metabolismo dos carboidratos;  

·   Metabolismo dos lipídios;  

·   Metabolismo dos aminoácidos;  
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·   Integração metabólica (metabolismo adaptativo) no exercício físico, jejum, estado alimentado 

e diabetes. 

OBJETIVO GERAL 

Compreender os princípios da estrutura e função dos componentes químico-moleculares da célula e 

do metabolismo celular. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.   Entender a química e a função dos aminoácidos, proteínas, lipídeos e carboidratos; 

2.   Compreender os mecanismos de ação enzimática e de regulação da sua atividade; 

3.   Entender as funções da vitaminas, correlacionado com deficiências desse tipo de nutriente; 

4.   Identificar as vias de transdução do sinal hormonal e o seu papel na resposta celular; 

5.   Entender os processos da bioenergética; 

6.   Compreender as vias metabólicas de degradação e síntese dos carboidratos, lipídeos e 

aminoácidos, identificando os mecanismos regulatórios; 

7.   Relacionar os conhecimentos de integração do metabolismo como as adaptações metabólicas 

no jejum, estado absortivo, diabetes e exercício físico; 

8.   Entender os princípios básicos do diabetes, da obesidade e da aterosclerose. 

CONTEÚDOS 

TEÓRICOS 

Unidade 1 - Introdução à Bioquímica: 

1.1. Conceitos gerais; 

1.2. Composição da matéria viva (água, aminoácidos, proteínas, carboidratos e lipídios); 

1.3. Química da água. 

Unidade 2 - Bioquímica dos Aminoácidos: 

2.1. Definição; 

2.2. Estrutura básica; 

2.3. Classificação (naturais e essenciais / cadeias laterais polares e apolares); 
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2.4. Aminoácidos especializados e aminoácidos precursores importantes; 

2.5. Ionização e tamponamento; 

2.6. Reações de identificação; 

2.7. Ligação peptídica. 

Unidade 3 - Bioquímica das Proteínas: 

3.1. Definição; 

3.2. Estrutura básica; 

3.3. Classificação (formas, níveis estruturais, solubilidade e funções) 

3.4. Interações estruturais (relação estrutura x função); 

3.5. Níveis estruturais; 

3.6. Desnaturação, precipitação e solubilização por sais; 

3.7. Reações de identificação; 

3.8. Funções. 

Unidade 4 - Enzimas: 

4.1. Definição; 

4.2. Histórico; 

4.3. Classificação; 

4.4. Energia de ativação; 

4.5. Estrutura (relação estrutura x função); 

4.6. Cofatores enzimáticos; 

4.7. Cinética enzimática; 

4.8. Interferentes da atividade enzimática (variações de pH, temperatura e concentração de 

substrato); 

4.9. Inibição enzimática (inibidores competitivos e não competitivos); 

4.10. Regulação enzimática (modulação alostérica e covalente); 

4.11. Isoenzimas e enzimas no diagnóstico clínico. 
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Unidade 5 - Bioquímica dos Lipídios: 

5.1. Definição; 

5.2. Classificação; 

5.3. Estruturas; 

5.4. Ligações químicas; 

5.5. Funções; 

5.5.1. Papéis dos lipídeos na membrana plasmática; 

5.6. Ácidos graxos especializados (prostaglandinas e compostos correlatos). 

Unidade 6 - Bioquímica dos Carboidratos: 

6.1. Definição; 

6.2. Nomenclatura; 

6.3. Classificação; 

6.4. Estruturas; 

6.5. Ligações glicosídicas; 

6.6. Funções. 

Unidade 7 - Vitaminas: 

7.2. Vitaminas hidro e lipossolúveis; 

7.2.1. Funções; 

7.2.2 Hiper e hipovitaminoses; 

7.3. Atuação de minerais no metabolismo; 

7.3.1. Metabolismo de cálcio e fósforo (regulação). 

Unidade 8 - Mecanismos de Transdução do Sinal Hormonal: 

8.1. Definição; 

8.2. Classificação e receptores (intracelulares e receptores de membrana); 

8.2.1. Nomenclatura de receptores de membrana; 

8.3. Reações gerais; 
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8.4. Aplicações no metabolismo energético e endócrino. 

Unidade 9 - Conceitos Básicos de Metabolismo: 

9.1. Visão geral; 

9.2. Mapa metabólico; 

9.3. Catabolismo e anabolismo; 

9.4.1. Regulação do metabolismo. 

Unidade 10 - Metabolismo de Carboidratos: 

10.1. Glicólise - visão geral; 

10.1.1. Transporte de glicose pela membrana celular (GLUT); 

10.1.2. Reações da glicólise e regulação; 

10.1.3. Rotas alternativas do piruvato (fermentação); 

10.2. Gliconeogênese; 

10.3. Metabolismo do glicogênio; 

10.3.1. Síntese do glicogênio; 

10.3.2. Degradação do glicogênio; 

10.3.3. Regulação da síntese e degradação; 

10.4. Via das pentoses e antioxidação. 

Unidade 11 - Bioenergética: 

11.1. Leis da termodinâmica, conceito de energia celular e suas aplicações no metabolismo; 

11.2. Ciclo de Krebs (visão geral); 

11.2.1. Reações do ciclo de Krebs; 

11.2.2. Regulação do ciclo de Krebs; 

11.3. Cadeia respiratória (visão geral); 

11.3.1. Energia livre; 

11.3.2. ATP como transporte de energia; 

11.4. Fosforilação oxidativa. 
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Unidade 12 - Metabolismo dos Lipídios: 

12.1. Metabolismo dos ácidos graxos e triacilgliceróis; 

12.1.1. Mobilização dos triacilgliceróis armazenados e betaoxidação dos ácidos graxos; 

12.1.2. Cetogênese; 

12.1.3. Síntese de ácidos graxos e triacilgliceróis;  

12.2. Metabolismo do colesterol (síntese e regulação); 

12.2.1. Ácidos e sais biliares; 

12.2.2. Lipoproteínas plasmáticas; 

12.2.3. Aterogênese. 

Unidade 13 - Metabolismo das Proteínas: 

13.1. Degradação dos aminoácidos; 

13.1.1. Transporte dos aminoácidos entre células; 

13.1.2. Remoção de nitrogênio dos aminoácidos; 

13.1.3. Ciclo da ureia; 

13.2. Metabolismo dos esqueletos de carbono 

13.3. Conversão dos aminoácidos em produtos especializados. 

Unidade 14 - Integração Metabólica: 

14.1. Regulação das vias metabólicas e alterações enzimáticas no estado alimentado, nos diversos 

órgãos e sistemas (fígado, tecido adiposo, músculo esquelético e cérebro); 

14.2. Regulação das vias metabólicas durante o jejum, nos diversos órgãos e sistemas (fígado, tecido 

adiposo, músculo esquelético e cérebro); 

14.3. Adaptações metabólicas no exercício físico; 

14.3. Adaptações metabólicas no diabetes; 

14.3.1. Síndrome metabólica (complicações do diabetes, hipercolesterolemia e obesidade). 

PRÁTICOS 

Unidade 1 - Conceitos de Biossegurança: 
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1.1. Laboratório e suas especificidades; 

1.2. Normas de biossegurança aplicadas no laboratório de Bioquímica. 

Unidade 2 ? Identificação de Aminoácidos e Proteínas: 

2.1. Reações de identificação de aminoácidos (ninhidrina) e proteínas (biureto); 

2.1.1. Identificação de proteínas em alimentos. 

Unidade 3 - Propriedades das Proteínas: 

3.1. Desnaturação proteica (térmica e ácida); 

3.2. Precipitação proteica (salting out); 

3.3. Solubilização proteica (salting in). 

Unidade 4 ? Enzimas: 

4.1. Fatores que interferem na atividade enzimática (pH, temperatura e concentração do substrato). 

Unidade 5 ? Identificação dos Carboidratos: 

5.1. Reação de Benedict (identificação de monossacarídeos); 

5.2. Reação de Seliwanoff (diferenciação de cetoses e aldoses); 

5.3. Reação do Lugol (identificação de polissacarídeos). 

Unidade 6 - Bioquímica dos Lipídios 

6.1. Identificação de esteróides em alimentos - reação com ácido sulfúrico concentrado 

Unidade 7 - Fermentação 

6.1. Caracterizar o processo de fermentação alcoólica, diferenciando da fermentação láctica. 

PROCEDIMENTOS DE ENSINO 

Aula teórica: 

Aula expositiva, com intenso estímulo para a participação discente; apresentação dos temas e 

discussão sobre possíveis aplicações e correlações com outras disciplinas e/ou com a realidade 

profissional; seminários organizados com os alunos, com apresentação de temas pertinentes ao 

conteúdo da disciplina; dinâmicas em grupo, debates e elaboração de painéis de artigos científicos 

sobre temas atuais e de interesse dos alunos, relacionados à disciplina; estudo dirigido resolvido em 

sala, com a participação do professor. 
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Aula prática: 

Para as aulas práticas realizadas em laboratório de Bioquímica -  no início da atividade, ocorre a 

orientação teórico-prática sobre a atividade e a apresentação das singularidades de cada reagente 

e/ou equipamento a ser utilizado. Respeitando-se as normas de biossegurança, os alunos realizarão 

as atividade laboratoriais delimitadas no roteiro (protocolo) de cada aula, sob a supervisão do 

professor. Os resultados são analisados e todo o processo, desde a fundamentação teórica, é 

descrito através de um relatório. 

RECURSOS 

Aulas teóricas: 

Utilização de quadro branco e marcadores coloridos pilot, retroprojetores e mídia/datashow, de 

acordo com a disponibilidade de cada campus (o material didático correspondente a textos 

complementares e listas de exercícios para estudos dirigidos é disponibilizado na Internet). 

Aulas práticas: 

Laboratório com quadro branco, equipado com reagente, maquinaria e vidrarias específicas. Todos 

se mantêm uniformizados com equipamentos de proteção individual e passam por treinamento dos 

procedimentos referentes à atividade prática. 

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO 

O processo de avaliação será composto de três etapas, Avaliação 1 (AV1), Avaliação 2 (AV2) e 

Avaliação 3 (AV3). 

As avaliações poderão ser realizadas através de provas teóricas, provas práticas, e realização de 

projetos ou outros trabalhos, representando atividades acadêmicas de ensino, de acordo com as 

especificidades de cada disciplina. A soma de todas as atividades que possam vir a compor o grau 

final de cada avaliação não poderá ultrapassar o grau máximo de 10, sendo permitido atribuir valor 

decimal às avaliações. Caso a disciplina, atendendo ao projeto pedagógico de cada curso, além de 

provas teóricas e/ou práticas contemple outras atividades acadêmicas de ensino, estas não poderão 

ultrapassar 20% da composição do grau final. 

A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo o das atividades 

estruturadas. 

As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina, incluindo o das atividades estruturadas. 

Para aprovação na disciplina o aluno deverá: 

1.  Atingir resultado igual ou superior a 6,0, calculado a partir da média aritmética entre os graus 

das avaliações, sendo consideradas apenas as duas maiores notas obtidas dentre as três etapas 
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de avaliação (AV1, AV2 e AV3). A média aritmética obtida será o grau final do aluno na disciplina. 

2.  Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações. 

3.  Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BAYNES, John W.; DOMINICZAK, Marek H. Bioquímica médica. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

653 p. 

CHAMPE, Pamela C; HARVEY, Richard A.; FERRIER, Denise R. Bioquímica ilustrada. 5. ed. Porto 

Alegre: ARTMED, 2015. 519 p. il. 

NELSON, D. L.; COX, M. Lehninger: princípios de bioquímica. 6. ed. São Paulo: Sarvier, 2014. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CAMPBELL, Mary K. Bioquímica. 3. ed. Porto Alegre: ARTMED, 2007. 752 p. il..  

VOET, Donald; VOET, Judith G.; PRATT, Charlotte W. Fundamentos de bioquímica: a vida em nível 

molecular. 2.ed. Porto Alegre: ARTMED, 2008. 1245 p. il. 

MARZZOCO, A.; TORRES, B.B. Bioquímica Básica. 3. ed. Guanabara Koogan, 2011. 

BERG, Jeremy M.; TYMOCZKO, John L.; STRYER, Lubert. Bioquímica. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2010 . 1114 p. il.  

PELLEY, John W. Bioquímica. Tradução Antonio Cláudio Mendes Ribeiro. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2007. 230 p. il. 

INDICAÇÃO MATERIAL DIDÁTICO 

Hori, Juliana. Bioquímica. Rio de Janeiro: Editora Universidade Estácio de Sá, 2015. 

OUTRAS INFORMAÇÕES 
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Disciplina: SDE0054 - BIOQUÍMICA CLÍNICA 

PERFIL DO DOCENTE 

Professor com graduação em Farmácia ou Biologia, titulado em nivel de pós graduação strictu 

sensu na area das Análises Clinicas ou em área correlata. 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

Bioquímica Clínica é uma disciplina da área da Saúde inserida no âmbito das Análises Clínicas, com a 

função de discutir com os alunos formas de subsidiar, facilitar e acompanhar o diagnóstico e 

evolução de doenças, principalmente anormalidades no metabolismo dos carboidratos, lipídeos, 

proteínas, eletrólitos e hormônios. A disciplina aborda o princípio básico do funcionamento de um 

laboratório clínico de análise e os fundamentos dos métodos analíticos principais e também engloba 

uma visão geral sobre fisiopatologia, diagnóstico e acompanhamento do tratamento de importantes 

patologias crônicas não-transmissíveis (diabetes, lesões hepáticas e aterosclerose, por exemplo) e 

agudas (como infarto agudo do miocárdio e distúrbios hidroeletrolíticos), ressaltando a importância 

biológica do marcador bioquímico, bem como as evidências clínicas que pode levantar. 

EMENTA 

Introdução à Bioquímica Clínica e Organização do Laboratório Clínico. Gestão da Qualidade, 

Automação, Coleta de Amostras e Segurança Laboratorial. Princípios das Técnicas Analíticas: 

Fotometria, Espectrometria, Eletroforese e Técnicas Imunoquímicas. Fisiopatologia de Doenças 

Crônicas não-transmissíveis. Proteínas Plasmáticas e Inflamação. Enzimologia Clínica. Marcadores 

Bioquímicos no Diagnóstico de Infarto Agudo do Miocárdio. Análise da Função Hepática. 

Diagnóstico e Acompanhamento Laboratorial de Diabetes. Avaliação de Crises Aguda e Crônica 

Diabéticas. Lipídeos,Lipidrograma, Lipoproteínas e Risco Cardiovascular. Análise da Função Renal e 

de Distúrbios Hidroeletrolíticos. Equilíbrio Ácido-básico e Gasometria. Análise da Função Endócrina. 

Estudo de Casos Clínicos. Revisão. 

OBJETIVO GERAL 

Esclarecer o fundamento das técnicas e procedimentos metodológicos de análises bioquímicas, 

interpretando e analisando os resultados obtidos, clinicamente, para direcionar, auxiliar e discutir 

sobre diagnóstico e evolução de doenças agudas e crônicas, principalmente as patologias associadas 

às anormalidades metabólicas, com a segurança necessária ao profissional de saúde. Reconhecer a 

importância metabólica e clínica dos marcadores bioquímicos, bem como a aplicação das dosagens 

para a avaliação de doenças. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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1. Entender a importância metabólica e clínica dos marcadores bioquímicos, bem como a aplicação 

dos marcadores na avaliação de doenças; 

2. Compreender o funcionamento geral e organização de um laboratório clínico; 

3. Conhecer os tipos de amostras e formas de coleta e armazenamento de material; 

4. Entender os princípios das metodologias analíticas; 

5. Compreender o processo fisiopatológico das principais doenças crônicas, como diabetes e 

aterosclerose, correlacionando com os quadros de complicações agudas; 

6. Relacionar os resultados laboratoriais específicos de marcadores bioquímicos, como proteínas, 

enzimas, carboidratos, lipídeos, eletrólitos e hormônios, com situação utilização metabólica, 

patológica e diagnóstica. 

CONTEÚDOS 

Unidade I - INTRODUÇÃO À BIOQUÍMICA CLÍNICA 

1.1. Apresentação do Plano de Ensino de Bioquímica Clínica 

1.2. Introdução à Bioquímica Clínica e a Importância das evidências laboratoriais no diagnóstico 

clínico. 

1.3. Organização e Funcionamento do Laboratório Clínico 

Unidade II - GESTÃO DA QUALIDADE, AUTOMAÇÃO E COLETA DE AMOSTRAS 

2.1. Gestão da Qualidade 

2.2. Informática no Laboratório Clínico 

2.3. Amostras: coleta, armazenamento e manipulação. 

2.4. Segurança Laboratorial 

Unidade III - PRINCÍPIOS DAS TÉCNICAS ANALÍTICAS: FOTOMETRIA, ESPECTROMETRIA, 

ELETROFORESE E TÉCNICAS IMUNOQUÍMICAS 

3.1. Fotometria, absorbância e Lei de Lambert e Beer; 

3.2. Espectrometria 

3.3. Eletroforese 

3.4. Técnicas Imunoquímicas 

Unidade IV - FISIOPATOLOGIA DE DOENÇAS CRÔNICAS NÃO-TRANSMISSÍVEIS 
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4.1. Fisiopatologia da Diabetes e suas complicações 

4.2. Fisiopatologia da Aterosclerose e o Infarto Agudo do Miocárcio 

4.3. Fisiopatolgia vascular, hepática e renal 

Unidade V - PROTEÍNAS PLASMÁTICAS E INFLAMAÇÃO 

5.1. Proteínas totais, proteinúria, hipoproteinemia e hiperproteinemia 

5.2. Proteínas específicas: albumina, alfa-1-antitripsina, alfa-1-glicoproteína ácida, cerulosplamina, 

haptoglobina, proteína C reativa e fibrinogênio; 

5.3. Eletroforese de proteínas na inflamação e nas gamopatias; 

5.4. Inflamação 

5.5. Aminoacidopatias 

Unidade VI - ENZIMOLOGIA CLÍNICA 

6.1. Fundamentos da enzimologia clínica 

6.2. Enzimas Hepáticas, musculares, pancrepaticas e outras enzimas clinicamente importantes; 

Unidade VII ? MARCADORES BIOQUÍMICOS NO DIAGNÓSTICO DE INFARTO AGUDO DO 

MIOCÁRDIO 

7.2. Creatina-quinases (CK) 

7.2.1. CK-MB massa e atividade 

7.2.2. CK total e proporções  

7.3. Troponinas, mioglobina, lactato desidrogenase (LDH) e aspartato transaminase (AST). 

Unidade VIII - ANÁLISE DA FUNÇÃO HEPÁTICA 

8.1. Hepatograma 

8.2. Metabolismo do Heme/Bilirrubina ? função hepática, ducto biliar e hemólise. 

8.3. Enzimas hepáticas: fosfatase alcalina, transaminases, gama-glutamil transpeptidase e LDH. 

8.4. Hiperamonemia.  

Unidade IX - DIAGNÓSTICO E ACOMPANHAMENTO LABORATORIAL DE DIABETES 

9.1. Métodos e critérios para diagnóstico de Diabetes 
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9.1.1. Glicemia em jejum, teste oral de tolerância à glicose e insulinemia  

9.2. Hemoglobina glicada e frutosamina. 

9.3. Anticorpos para células beta-pancreáticas e anti-GAD. 

Unidade X - AVALIAÇÃO DE CRISES AGUDA E CRÔNICA DIABÉTICAS 

10.1. Cetoacidose diabética; 

10.2. Estado hiperglicêmico hiperosmolar; 

10.3. Hipoglicemia  

10.4. Avaliação de risco de complicações crônicas: HOMA, microalbuminúria, PCR ultrassensível e 

LDL oxidada. 

Unidade XI - LIPÍDEOS, LIPIDROGRAMA E RISCO CARDIOVASCULAR 

11.1. Lipidrograma 

11.2. Lipoproteínas plasmáticas e suas aplicações 

11.3. Dislipidemias 

11.2. Análise de risco cardiovascular: lipoproteínas, lipoproteína a - Lp(a), PCRus e homocisteína 

Unidade XII - ANÁLISE DA FUNÇÃO RENAL E DE DISTÚRBIOS HIDROELETROLÍTICOS 

12.1. Depuração de Creatinina 

12.1.1. Creatinina sérica 

12.2. Uréia 

12.3. Proteinúria, Glicosúria e Hematúria 

12.4. Osmolaridade Urinária e Sanguínea 

12.5. Eletólitos e minerais: Sódio,  Potássio, Cloretos, Ferro, Cálcio, Fosfato, 

Unidade XIII - EQUILÍBRIO ÁCIDO-BÁSICO E GASOMETRIA 

13.1. Équilíbrio ácido-básico 

13.1.1. Acidoses e alcaloses 

13.1.2. pH e gases sanguíneos 

13.1.3. Bicarbonato 
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Unidade XIV - ANÁLISE DA FUNÇÃO ENDÓCRINA 

14.1. Hormônios hipofisários e sexuais 

14.2. Hormônios tireoidianos 

14.3. Hormônios adrenais 

Unidade XV - ESTUDO DE CASOS CLÍNICOS 

15.1. Análise de casos clínicos 

Unidade XVI - REVISÃO 

16.1. Revisão de conteúdo 

PROCEDIMENTOS DE ENSINO 

Aula expositiva, com estímulo para a participação discente. Apresentação básica dos temas e 

discussão sobre aplicações no diagnóstico e evolução de doenças. Estudos de casos clínicos e 

explicação baseada em exemplos. Dinâmicas em grupo e debates. Exposição teórica-prática de 

metodologias aplicadas à bioquímica clínica. 

RECURSOS 

Utilização de quadro branco e marcadores coloridos pilot, retroprojetores e mídia/datashow, de 

acordo com a disponibilidade de cada campi. Utilização de material didático (textos 

complementares e listas de casos clínicos). 

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO 

O processo de avaliação da disciplina está sistematizado em três momentos, AV1, AV2 e AV3. O 

primeiro momento engloba prova escrita (80%) e o restante avaliado em outras atividades como 

exposição e discussão de casos clínicos. O processo da segunda avaliação da disciplina engloba 

prova escrita (80%) e exposição e discussão de casos clínicos. O processo da terceira avaliação da 

disciplina engloba prova escrita. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BAYNES, D.; DOMINICZAK. Bioquímica médica. 4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015. 

DEVLIN, T. M. Manual de Bioquímica com Correlações Clínicas. 7. ed. Porto Alegre: Artmed, 2011. 

MOTTA, Valter T. Bioquímica Clínica para o Laboratório. 5. ed. Rio de Janeiro: MedBook, 2009. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BURTIS, Carl A; ASHWOOD, Edward R.; BRUNS, David E. Tietz? Fundamentos de Química Clínica. 

Tradução da  6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. 

BRACHT, A.; ISHII-IWAMOTO, E. L. Métodos de laboratório em bioquímica. São Paulo: Manole, 2010. 

NELSON, David L.; COX, Michael M. Princípios de bioquímica de Lehninger. 6. ed. Porto Alegre: 

ARTMED, 2014. 1298 p. 

MARKS, Dawn B.; MARKS, Allan D.; SMITH, Colleen M. Basic medical biochemistry: a clinical 

approach. Philadelphia: Lippincot Williams & Wilkins, 1996. 

VOET, D.; VOET, J.G.; PRATT, C.W. Fundamentos de bioquímica. 2.ed. Porto Alegre: Artmed, 2008. 

INDICAÇÃO MATERIAL DIDÁTICO 

Burtis, Carl / Ashwood, Edward / Bruns, David, Tietz Fundamentos da Química Clínica, editora: 

Elsevier, edição: 6, ano:2008 

capítulo: Enzimas, nº de páginas: 20 

 

capítulo: Creatinina, Uréia e Ácido Úrico, nº de páginas: 10 

 

capítulo: Carboidratos, nº de páginas: 30 

 

capítulo: Lipídios, Lipoproteínas, Apolipoproteínas e Outros Fatores de Risco Cardiovascular, nº de 

páginas: 29 

 

capítulo: Fisiologia e Distúrbios da Água, Eletrólito e Metabolismo Ácido-base, nº de páginas: 20 

 

capítulo: Doenças do Fígado, nº de páginas: 21 

 

Total de páginas do material didático: 130 

OUTRAS INFORMAÇÕES 
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Disciplina: SDE0056 - BROMATOLOGIA 

PERFIL DO DOCENTE 

Graduado em Nutrição, Farmácia, Química e áreas afins, com experiência em disciplinas de 

Bromatologia, Análise de Alimentos, Química e Bioquímica de Alimentos. 

Preferencialmente Mestre ou Doutor na área de alimentos (Ciências e Tecnologia de Alimentos, 

Nutrição e Alimentos) ou áreas afins. 

O professor deve possuir Currículo Lattes atualizado. 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

Bromatologia é a ciência que estuda a composição química dos alimentos. Para os profissionais da 

área da Saúde é de extrema importância o conhecimento da composição química dos alimentos, na 

forma como se apresentam na natureza e depois de sofrerem mudanças pelo processamento na 

indústria de alimentos, pois é através desse conhecimento que os profissionais entendem as 

influências que os alimentos exercem no organismo.  

Todos os países adotam normas e padrões para alimentos, reunidos numa Legislação Específica, que 

se preocupa com a qualidade dos alimentos oferecidos à sua população. 

EMENTA 

Conceituações e objetivos da Bromatologia. Padrões de Identidade e qualidade dos Alimentos. 

Alimentos Próprios e Impróprios para o consumo. Métodos de Análise dos Alimentos Composição e 

Rotulagem dos Alimentos. Determinação de Umidade e cinzas. Carboidratos e Fibras Alimentares. 

Lipídios. Proteínas. Vitaminas. 

OBJETIVO GERAL 

Ampliar o conhecimento da composição química dos alimentos, com a identificação, através das 

técnicas laboratoriais oficiais, dos principais componentes presentes nos alimentos e as suas 

propriedades, assim como as principais alterações químicas envolvidas no processamento industrial 

e doméstico.  

Desenvolver habilidade de calcular as informações nutricionais presentes nos rótulos de alimentos 

confrontando os dados com a legislação específica. 

Elaborar laudos técnicos emitidos após as análises laboratoriais, identificando possíveis fraudes e 

classificando se os alimentos estão próprios ou não para o consumo humano, frente aos padrões 

legais estabelecidos para cada tipo de alimento. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Entender a importância da Bromatologia como ferramenta a ser utilizada na área de Saúde. 

Analisar os constituintes dos alimentos, sob o ponto de vista químico e nutricional. 

Selecionar e interpretar os métodos de análise de composição de alimentos e de controle de 

qualidade. 

Reconhecer o tratamento da amostra dos alimentos como fundamentais no processo analítico. 

Identificar os alimentos próprios e impróprios ao consumo humano. 

 

Conhecer os diferentes tipos de fraudes e alterações que o alimento pode sofrer. 

 

 

CONTEÚDOS 

CONTEÚDO TEÓRICO 

UNIDADE 1: Fundamentos da Bromatologia 

1. Apresentação do Plano de Ensino 

2. Introdução ao Estudo da Bromatologia 

2.1. Conceituações / Objetivos / Finalidades 

2.2. Relação da Bromatologia com as Ciências da Saúde 

2.3. Características Gerais dos Alimentos 

3. Padrões de Identidade e Qualidade 

3.1. Legislação Específica  

4. Tipos de Análise: 

4.1. Métodos de Análise: Convencional e Instrumental 

 

4.2. Análise de Controle e Fiscal 

 

4.3. Análise Oficial e Não Oficial 

5. Controle de Qualidade 
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UNIDADE 2: Alimentos Próprios e Impróprios ao Consumo 

2.1. Alimentos Próprios ao Consumo 

2.1.1. Definição 

2.1.2. Alimentos Genuínos 

2.1.3. Alimentos Naturais ou ?In Natura? 

2.2. Alimentos Impróprios ao Consumo 

2.2.1. Definição 

2.2.2. Causas das Impropriedades Relacionadas ao Alimento 

2.3. Fraudes em Alimentos 

2.3.1. Definição 

2.3.2. Tipos de Fraudes em Alimentos 

2.3.3. Alimentos Alterados 

2.3.4. Alimentos Adulterados 

2.3.5. Alimentos Falsificados 

2.3.6. Alimentos Sofisticados 

UNIDADE 3: Metodologia Analítica e Amostragem 

3.1. Métodos de Análise de Alimentos 

3.1.1. A Escolha do Método Analítico  

3.1.2. Esquema Geral para Analise Quantitativa 

3.2. Amostragem e Preparo da Amostra 

3.2.1. Coleta da Amostra 

3.2.2. Preparo da Mostra para Análise; 

3.2.3. Preservação da Amostra 

 

3.3. Preparo de Soluções para Análise 

3.3.1. Fundamentos Básicos para Preparo de Solução 
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3.3.2. Cálculo das Diferentes Concentrações (Normalidade, Molaridade) 

3.3.3. Cálculo do Fator de Correção das Soluções Preparadas 

UNIDADE 4: Composição dos Alimentos e Rotulagem Nutricional 

4.1. Importância da Rotulagem 

4.1.1. Rotulagem Geral 

4.1.2. Rotulagem Nutricional 

4.1.3. Interpretação e Cálculo 

4.2. Legislação Brasileira de Rotulagem 

4.2.1. Rotulagem de Alimentos ? RDC 259/2002 

4.2.2. Rotulagem Nutricional ? RDC 360/2003 

4.2.3. Porções de Alimentos ? RDC 359/2003 

4.3. Tabelas de Alimentos (medidas caseiras; composição; DRI) 

4.3.1. Tabelas Existentes 

4.3.2. Confecção das Tabelas 

4.3.3.  Medidas Caseiras 

4.3.4. DRI 

UNIDADE 5: Umidade  

5.1. Importância da Determinação da Umidade nos Alimentos 

5.1.1. Umidade X Atividade de Água 

5.2. Metodologia de Análise de Umidade 

5.2.1. Determinação de Umidade de Alimentos Secos / Sólidos 

5.2.2. Determinação de Umidade de Alimentos Líquidos 

5.3. Determinação Do pH 

5.3.1. Solução Tampão 

5.3.2. Potenciometria e Outras Medidas de Acidez e Alcalinidade 

UNIDADE 6: Cinzas 
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6.1. Cinzas e Conteúdo Mineral 

6.1.1. Definição 

6.2. Metodologia de Análise 

6.2.1. Determinação do Resíduo Mineral Fixo 

6.2.2. Cinza Total, Cinza Seca, Cinza Úmida, Cinza Seca X Úmida 

6.2.3. Análise de Minerais por Espectrofotometria de Absorção 

UNIDADE 7: Carboidratos e Fibras Alimentares 

7.1. Definição de Carboidrato e Fibras 

7.2. Padrão de Identidade e Qualidade de Alimentos Glicídicos 

7.2.1. Açucarados: Mel, Açúcar, Rapadura 

7.2.2. Feculentos e Farináceos 

7.3. Metodologias Analíticas 

7.3.1. Açúcares Redutores e Não-Redutores 

7.3.2. Fibras Totais, Solúveis e Insolúveis 

7.3.3. Mel 

7.3.4. Farinha de Trigo 

UNIDADE 8: Lipídios 

8.1. Definição 

8.1.1. Caracterização de Óleos e Gorduras 

8.1.2. Principais Adulterações  

8.2. PIQ de Alimentos Lipídicos 

8.2.1. Azeites 

8.2.2. Óleos 

8.2.3. Gorduras 

8.3. Metodologias Analíticas 

8.3.1. Quantificação de Lipídios em Alimentos: Shoxlet e Blind-Dyer 
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8.3.2. Análises de Identidade 

8.3.3. Análises de Qualidade 

UNIDADE 9: Proteínas 

9.1. Definição de Proteínas e Aminoácidos 

9.2. PIQ de Alimentos Protéicos 

9.2.1. Leite e Derivados 

9.2.2. Carnes e Aves 

9.2.3. Pescados 

9.2.4. Ovos 

9.3. Metodologias Analíticas 

9.3.1. Determinação da Fração Protéica Nitrogenada 

9.3.2. Análises de Identidade e Qualidade de Alimentos Protéicos 

 

UNIDADE 10: Vitaminas 

10.1. Definição 

10.1.1. Vitaminas Lipossolúveis 

10.1.2. Vitaminas Hidrossolúveis 

10.2. Metodologia de Análise 

 

CONTEÚDO PRÁTICO 

Prática 1. Determinação de pH e Determinação da Umidade 

Prática 2. Determinação do Resíduo Mineral Fixo e Determinação de Glicídios Redutores e Não 

Redutores 

Prática 3. PIQ de Mel 

Prática 4. Determinação do Estrato Etéreo 

Prática 5. PIQ de Óleos e Gorduras 

Prática 6. Determinação de Proteínas 
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Prática 7. PIQ de Leite 

PROCEDIMENTOS DE ENSINO 

Serão realizadas aulas teóricas e práticas. 

Aulas teóricas serão expositivo-interativas, estudos dirigidos com o material didático, atividades em 

equipe, dinâmica de grupo, debates de questões específicas e atuais; discussão de artigos científicos 

e estudos de casos; atividades que integrem a teoria e a prática no ambiente de sala de 

aula/instituição. 

 

 

As aulas Práticas possuem uma parte expositiva, com explicação detalhada dos métodos analíticos a 

serem utilizados e uma parte experimental realizada pelos alunos no laboratório de Química. 

RECURSOS 

Quadro branco, marcadores coloridos e datashow.  

Laboratório de Química com equipamentos e material necessários a cada prática. 

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO 

O processo de avaliação oficial será composto de três etapas, Avaliação 1 (AV1), Avaliação 2 (AV2) e 

Avaliação 3 (AV3), sendo AV2 e AV3 unificadas, a partir de um banco de questões propostas pelos 

professores da Estácio de todo o Brasil. 

As avaliações poderão ser realizadas através de provas teóricas, provas práticas, e realização de 

projetos ou outros trabalhos, representando atividades acadêmicas de ensino, de acordo com as 

especificidades de cada disciplina. A soma de todas as atividades que possam vir a compor o grau 

final de cada avaliação não poderá ultrapassar o grau máximo de 10, sendo permitido atribuir valor 

decimal às avaliações. Caso a disciplina, atendendo ao projeto pedagógico de cada curso, além de 

provas teóricas e/ou práticas contemple outras atividades acadêmicas de ensino, estas não poderão 

ultrapassar 20% da composição do grau final. 

A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo o das atividades 

estruturadas. 

As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina, incluindo o das atividades estruturadas. 

Para aprovação na disciplina o aluno deverá: 

1.    Atingir resultado igual ou superior a 6,0, calculado a partir da média aritmética entre os graus 

das avaliações, sendo consideradas apenas as duas maiores notas obtidas dentre as três etapas de 



 

126 

 

avaliação (AV1, AV2 e AV3). A média aritmética obtida será o grau final do aluno na disciplina. 

2.    Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações. 

3.    Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

COULTATE, T. P. Alimentos: a química de seus componentes. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2004. 

RIEDEL, Guenther. Controle sanitário dos alimentos. 3. ed. São Paulo: Atheneu, 2007. 455 p. 

KOBLITZ, Maria Gabriela Bello (Coord.). Bioquímica de alimentos: teoria e aplicações práticas. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. 242 p. 

MORETTO, Eliane et al. Introdução à ciência de alimentos. 2. ed. Florianópolis: UFSC, 2008. 237 p. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

DAMODARAN, S. PARKIN, K. L. e FENNEMA, O. R. Química de Alimentos de Fennema. 4 ed. 

Zaragoza: Acribia, 2010. 

CECCHI, Heloisa Mascia. Fundamentos teóricos e práticos em análise de alimentos. 2. ed. Campinas: 

UNICAMP, 2003 

RIEDEL, Guenther. Controle sanitário dos alimentos. 3. ed. São Paulo: Atheneu, 2007. 455 p. 

GONÇALVES, Édira Castello Branco de Andrade. Análise de alimentos: uma visão química da 

nutrição. 3. ed. Varela, 2012 

PHILIPPI, S. T. Tabela de Composição de Alimentos. 4. ed. São Paulo: Manole, 2013. 

INDICAÇÃO MATERIAL DIDÁTICO 

Koblitz, Matérias-Primas Alimentícias - Composição e Controle de Qualidade, editora: Guanabara 

Koogan, edição: 1, ano:2011 

capítulo: Grãos | Cereais e Leguminosas, nº de páginas: 77 

 

capítulo: Leite, nº de páginas: 39 

 

capítulo: Mel, nº de páginas: 23 

 

Total de páginas do material didático: 139 

OUTRAS INFORMAÇÕES 
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Disciplina: SDE0005 - CÁLCULO EM FARMÁCIA 

PERFIL DO DOCENTE 

Profissional da área das Ciências Exatas, com titulação na área das Ciências Exatas e conhecimentos 

da aplicação da Matemática nas Ciências Farmacêuticas. 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

A disciplina pretende fornecer conhecimentos básicos da área das Ciências  Exatas para 

entendimentos de cálculos matemáticos relacionados à Farmácia. 

EMENTA 

Revisão de matemática básica: sistemas numéricos, operações algébricas, frações, razões e 

proporções, porcentagens, algarismos significativos, arredondamento numérico, notação científica. 

Funções: linear, quadrática, logarítmica, exponencial. Limites: conceito, continuidade, aplicações na 

farmácia. Derivadas: conceitos, regras de derivaçao, aplicações na farmácia. Integrais: conceito, 

regras de integração, aplicações na farmácia. Sistemas de pesos e medidas. Métodos de medida. 

Concentrações, diluições, aligações. Uso de comprimidos, injetáveis. Preparação de cápsulas e 

supositórios. Soluções isotônicas e de eletrólitos. Cálculo de doses. Parâmetros de pacientes. 

Medicamentos de uso parenteral. Doses nutricionais. 

OBJETIVO GERAL 

 Estudar as técnicas de cálculos utilizados na prática da farmácia clínica, hospitalar, 
laboratorial e magistral. 

 Capacitar o aluno a uma apreciação da disciplina não só como expressão da 
criatividade intelectual, mas como instrumento para o domínio da Ciência 
Farmacêutica, e aplicabilidade das técnicas em Farmácia. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Identificar as funções básicas e suas características, quando apresentadas sob formas 
algébricas ou sob forma de gráficos. 

2. Entender os conceitos básicos de limites, derivadas e integrais e aplicá-los na resolução de 
problemas em farmácia. 

3. Entender e aplicar os conceitos de medição, concentração, diluição, aligação e utilizar 
preparações comerciais na preparação de formulações, manipulação e dispensação de 
medicamentos. 

4. Determinar doses e dosagens de medicamentos. 
5. Avaliar com precisão e eficiência os principais parâmetros de pacientes. 

CONTEÚDOS 
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Unidade 1 - Apresentação da disciplina e procedimentos para reforçar os conceitos de álgebra 

aplicados ao curso de Farmácia. 

 

Unidade 2 - Sistemas de pesos e medidas. 

 

Unidade 3 - Métodos de pesagem e volumetria. 

 

Unidade 4 - Expressões de concentração de fármacos. 

 

Unidade 5 - Diluição e mudanças de concentração. 

 

Unidade 6 - Aligações e mudança de concentração. 

 

Unidade 7 - Cálculos para manipulações. 

 

Unidade 8 - Preparação de soluções isotônicas e de eletrólitos. 

 

Unidade 9 - Cálculo de doses e determinação de parâmetros de pacientes. 

 

Unidade 10 - Medicamentos de uso parenteral e doses nutricionais. 

 

Unidade 11 - Funções: linear, quadrática. 

 

Unidade 12 - Funções logarítmica, exponencial. 

 

Unidade 13 - Limites e continuidade de funções. 

 

Unidade 14 - Derivadas. 

 

Unidade 15 - Integrais. 

PROCEDIMENTOS DE ENSINO 

Os conteúdos programáticos serão abordados através de aulas expositivo-dialogadas, estudos em 

pequenos grupos e estudos individualizados. A resolução de exercícios será enfatizada, também 
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como atividade extraclasse. 

RECURSOS 

As aulas são teóricas, e os recursos necessários são: quadro branco, canetas para quadro branco, 

retroprojetor e projetor multimídia. 

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO 

O processo de avaliação será composto de três etapas, Avaliação 1 (AV1), Avaliação 2 (AV2) e 

Avaliação 3 (AV3). 

As avaliações poderão ser realizadas através de provas teóricas, provas práticas, e realização de 

projetos ou outros trabalhos, representando atividades acadêmicas de ensino, de acordo com as 

especificidades de cada disciplina. A soma de todas as atividades que possam vir a compor o grau 

final de cada avaliação não poderá ultrapassar o grau máximo de 10, sendo permitido atribuir valor 

decimal às avaliações. Caso a disciplina, atendendo ao projeto pedagógico de cada curso, além de 

provas teóricas e/ou práticas contemple outras atividades acadêmicas de ensino, estas não poderão 

ultrapassar 20% da composição do grau final. 

A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo o das atividades 

estruturadas. 

As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina, incluindo o das atividades estruturadas. 

Para aprovação na disciplina o aluno deverá: 

1.    Atingir resultado igual ou superior a 6,0, calculado a partir da média aritmética entre os graus 

das avaliações, sendo consideradas apenas as duas maiores notas obtidas dentre as três etapas 

de avaliação (AV1, AV2 e AV3). A média aritmética obtida será o grau final do aluno na 

disciplina. 

2.    Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações. 

3.    Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ANSEL, H. C.; STOKLOSA, M. J. Cálculos farmacêuticos. 12.ed. Porto Alegre: Artmed, 2008.  452p. 

SAFIER, Fred. Pré-cálculo. 2 ed. Porto Alegre, RS: Bookman, 2011. 402 p 

DEMANA, Franklin D.; DEMANA, Franklin D. et al. Pré-cálculo. Pearson, 2012. 380 p 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
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FACCIN, G. M. Elementos de cálculo: diferencial e integral. Curitiba: Intersaberes, 2015. 

MUNEM, Mustafa A.; FOULIS, David J.; CORDEIRO, André Lima (Trad.). Cálculo. Rio de Janeiro: LTC, 

1982. v ISBN 978-85-216-1093-9 2.v. 

THOMAS, G. B. Cálculo. 12. Ed. São Paulo: Pearson, 2012. v.1. 

THOMAS, G. B. Cálculo. 12. Ed. São Paulo: Pearson, 2012. v.2 

FACCIN, G. M. Elementos do calculo diferencial e integral. Curitiba: Intersaberes, 2015. 

INDICAÇÃO MATERIAL DIDÁTICO 

Howard C. Ansel;Mitchell J. Stoklosa, Cálculos Farmacêuticos, editora: Artmed, edição: 12, 

ano:2008 

capítulo: Capítulo 3 - Métodos de Medida, nº de páginas: 12 

 

capítulo: Capítulo 6 - Porcentagem, Razão de Concentração e Outras Expressões de Concentração, 

nº de páginas: 20 

 

Richard Bronson;Gabriel Costa, Equações Diferenciais, editora: Artmed, edição: 3, ano:2008 

capítulo: Capítulo 4 Equações Diferenciais de Primeira Ordem Separáveis, nº de páginas: 10 

 

Frank Ayres Jr.; Elliott Mendelson, Cálculo, editora: Artmed, edição: 5, ano:2013 

capítulo: Capítulo 7. Limites, nº de páginas: 10 

 

capítulo: Capítulo 8. Continuidade, nº de páginas: 7 

 

capítulo: Capítulo 9. A Derivada, nº de páginas: 6 

 

capítulo: Capítulo 10. Regras para Diferenciação de Funções, nº de páginas: 11 

 

capítulo: Capítulo 11. Diferenciação Implícita, nº de páginas: 3 

 

capítulo: Capítulo 22. Antiderivadas, nº de páginas: 9 

 

capítulo: Capítulo 23. A Integral Definida. Área sob uma Curva, nº de páginas: 8 

 

capítulo: Capítulo 24. O Teorema Fundamental do Cálculo, nº de páginas: 8 

 

Fred Safier, Pré-Cálculo, editora: Artmed, edição: 2, ano:2011 

capítulo: Capítulo 9. Funções, nº de páginas: 11 

 

capítulo: Capítulo 10. Funções Lineares, nº de páginas: 8 
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capítulo: Capítulo 12. Funções Quadráticas, nº de páginas: 9 

 

capítulo: Capítulo 17. Funções Exponenciais, nº de páginas: 8 

 

capítulo: Capítulo 18. Funções Logarítmicas, nº de páginas: 6 

 

Total de páginas do material didático: 146 

OUTRAS INFORMAÇÕES 
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Disciplina: SDE0302 - CITOPATOLOGIA CLÍNICA 

PERFIL DO DOCENTE 

Especialista, Mestre ou Doutor em Citologia ou áreas afins, com envolvimento no mercado de 

trabalho e experiência em pesquisa.  

CONTEXTUALIZAÇÃO 

A Citopatologia Clinica é uma disciplina da área básica da área da Saúde que estuda as doenças a 

partir de observação ao microscópio de células obtidas por esfregaços, aspirações, raspados, 

centrifugação de líquidos e outros métodos. Para tanto, é necessário conhecimentos em áreas afins 

como patologia, imunologia, hematologia, fisiologia, bioquímica, biologia molecular, farmacologia, 

microbiologia, etc. Tem por objetivos detectar alterações da morfologia celular para o diagnóstico 

(definitivo ou presuntivo) ou prevenção de doenças a partir do estudo ao microscópio de esfregaços 

celulares, líquidos corpóreos ou de amostras colhidas por escovados, raspados, imprints ou punções 

aspirativas.  

EMENTA 

Espermograma, Líquido Cefalorraquidiano, Líquido Sinovial, Líquido Amniótico e Líquido de 

Cavidades Orgânicas; Estudo em citologia esfoliativa; estudo do epitélio vaginal, cervical, 

endocervical e endometrial; células e artefatos encontrados nos esfregaços citológicos do trato 

genital feminino; citologia hormonal; alterações morfológicas observadas nos processos 

inflamatórios do trato genital feminino;  estudo dos agentes potencialmente causadores de 

processos inflamatórios no trato genital feminino;  estudo do papiloma vírus humano;  estudo das 

lesões pré-malignas do trato genital feminino e  estudo das lesões malignas do trato genital 

feminino. 

OBJETIVO GERAL 

1. Desenvolver habilidade técnica e compreender a citologia dos diversos fluidos biológicos do 
corpo humano; 

2. Executar corretamente as técnicas de coleta, coloração e preparação de material para 
estudo citológico em geral; 

3. Empregar o estudo básico sobre as condições fisiológicas e patológicas dos diversos fluidos 
biológicos do corpo humano. 

4. Desenvolver habilidade técnica e compreender a citologia esfoliativa dos epitélios de 
revestimento do trato genital feminino, proporcionando ao aluno um aprendizado teórico e 
prático 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Conhecer o plano de ensino e métodos de avaliações;Conhecer o funcionamento do 
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aparelho reprodutor masculino; Saber analisar o esperma como finalidade diagnóstica e 
investigativa;  

2. Compreender as diversas doenças que acometem o aparelho reprodutor masculino; 
3. Saber analisar o Liquido Cefalorraquidiano como fonte de investigação das diversas doenças 

que podem acometer o sistema nervoso; 
4. Saber analisar o Liquido Sinovial como fonte de investigação das diversas doenças que 

podem acometer as articulações; 
Saber analisar o Liquido Amniótico como fonte de investigação das diversas doenças que podem 

acometer o feto e poder acompanhar seu desenvolvimento; 

Saber analisar o Liquido de Cavidades Orgânicas como fonte de investigação das diversas doenças 

que podem acometer o homem. 

Conhecer os métodos de diagnóstico de citologia esfoliativa.  

Mostrar os materiais de coleta, realizar a coleta de material cérvico vaginal, identificar as células de 

revestimento do trato genital feminino. 

Identificar as células encontradas normalmente nos esfregaços citológicos e material de 

contaminação; 

Identificar as células encontradas normalmente nas diversas fases da vida da mulher, saber 

interpretar os resultados da citologia hormonal; 

Identificar as alterações morfológicas observadas em processos inflamatórios e compreender suas 

razões; 

Identificar os agentes potencialmente causadores de processos inflamatórios no trato genital 

feminino, saber sua patogenicidade e tratamento; 

Identificar os critérios morfológicos sugestivo de hpv, saber as limitações da citologia esfoliativa no 

diagnóstico do hpv e seus mecanismos de ação quanto agente causador de lesão pré-maligna e 

maligna do trato genital feminino e masculino; 

Identificar os critérios morfológicos de lesões pré-malignas, compreender os mecanismos que 

levam a esse tipo de lesão celular; 

Identificar os critérios morfológicos de lesões malignas e diferenciar as diversas lesões malignas do 

trato genital feminino. 

CONTEÚDOS 

Unidade I: 

1 - Espermograma- introdução- Síntese da anatomia, fisiologia e histologia do  

aparelho reprodutor masculino; Coleta de amostra; Exames físico-químicos; Exames bioquímicos; 

Análise da motilidade; Análise da vitalidade; Análise da morfologia;  

Contagem do número de espermatozoide; Contagem de elementos sanguíneos;  

Outros exames especializados. Doenças relacionadas com o aparelho reprodutor masculino;  

Unidade II: 

2 - Líquido cefalorraquidiano - Introdução; Síntese da anatomia, histologia e fisiologia do sistema 
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nervoso; Formação do líquido cefalorraquidiano; Função do  

líquido cefalorraquidiano; Coleta da amostra; Exames macroscópicos; Exames  

bioquímicos; Exames hematológicos; Exames bacteriológicos; Exames imunológicos; Exames 

micológicos; Principais doenças que acometem o sistema nervoso;  

Unidade III: 

3 - Líquido sinovial - Introdução; Síntese da anatomia, histologia e fisiologia das articulações; 

Formação do líquido sinovial; Função do líquido sinovial; Coleta da amostra; Exames macroscópicos; 

Exames bioquímicos; Exames hematológicos; Exames bacteriológicos; Exames imunológicos; 

Principais doenças instaladas nas articulações;  

Unidade IV: 

4 - Líquido amniótico - Introdução; Síntese da anatomia, histologia e fisiologia do saco vitalino; 

Formação do líquido amniótico; Função do líquido amniótico; Coleta da amostra; Exames 

macroscópicos; Exames bioquímicos; Exames hematológicos; Exames bacteriológicos; Principais 

doenças diagnóstica pelo líquido amniótico;  

Unidade V: 

5 - Líquido de cavidades orgânicas - Introdução; Síntese da anatomia, histologia e fisiologia das 

cavidades orgânica; Formação de líquido orgânicos nas cavidades; Função dos líquidos orgânicos 

nas cavidades; Coleta da amostra; Exames macroscópicos; Exames bioquímicos; Exames 

hematológicos; Exames bacteriológicos; Exames imunológicos; Principais doenças instaladas nas 

cavidades orgânicas; 

Unidade VI: 

6 ? Diagnósticos descritivos em citologia esfoliativa: classificação de Papanicolaou, Reagan, Richart, 

Munchner e Bethesda;  

Unidade VII: 

7 - Introdução à citologia esfoliativa: coleta de material, material utilizado na coleta, confecção de 

esfregaço citológico, coloração, montagem e leitura de lâmina;  

Unidade VIII: 

8 -  Estudo do epitélio vaginal, cervical, endocervical e endometrial: células basais, parabasais, 

intermediárias, superficiais, células endocervicais ciliadas e secretoras, células endometriais ciliadas 

e secretoras, células metaplásicas maturas e imaturas;  

Unidade IX: 

9 - Células e artefatos encontrados nos esfregaços citológicos do trato genital feminino: células de 
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origem sangüínea, material de contaminação da coleta, meio ambiente e fecal;  

Unidade X: 

10 - Citologia hormonal: introdução, coleta de material, citologia hormonal nas  

diversas fases da vida da mulher, ação dos hormônios sexuais nas células de  

revestimento, importância da citologia hormonal no diagnóstico e tratamento de  

distúrbios hormonais e infertilidade feminina;  

Unidade XI: 

11 - Alterações morfológicas observadas nos processos inflamatórios do trato genital feminino: 

introdução, coleta de material, processos inflamatórios e infecciosos, lesão celular, sistemas 

celulares e tipos de alterações morfológicas em processos inflamatórios;  

Unidade XII: 

12 -  Estudo dos agentes potencialmente causadores de processos inflamatórios no 

trato genital feminino: introdução, tipos de agentes, mecanismos de ação dos  

agentes e tratamento;  

Unidade XIII: 

13 -  estudo do papiloma vírus humano: introdução, sub tipos de hpv, epidemiologia, mecanismos 

de ação, métodos de diagnósticos e tratamento;  

Unidade XIV: 

14 -  Estudo das lesões pré-malignas do trato genital feminino: introdução, coleta de material, 

mecanismos de ação dos agentes potencialmente causadores dessa lesão e critério morfológicos de 

lesões pré-malignas; tipos de lesões malignas do trato genital feminino e tratamento. 

PROCEDIMENTOS DE ENSINO 

Aula teórica: 

Aula expositiva, com estimulação para a participação discente. Apresentação básica dos temas e 

discussão sobre possíveis aplicações e correlações com outras disciplinas e/ou com a realidade 

profissional. Seminários organizados com os alunos, com apresentação de temas pertinentes ao 

conteúdo da disciplina. Dinâmicas em grupo, debates e elaboração de painéis de artigos científicos 

sobre temas atuais e de interesse dos alunos, relacionados à disciplina. Estudo dirigido resolvido em 

sala, com a participação do professor. 
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Aula prática: 

As aulas práticas realizadas em laboratório de Citologia e Microscopia. No início da atividade, ocorre 

a orientação teórico-prática sobre a atividade e a apresentação das singularidades de cada reagente 

e/ou equipamento a ser utilizado. Respeitando-se as normas de biossegurança, os alunos realização 

as atividade laboratoriais delimitadas no Roteiro (Protocolo) de cada aula, sob a supervisão do 

professor. Os resultados são analisados e todo o processo, desde a fundamentação teórica, é 

descrita através de um relatório. 

RECURSOS 

Aulas teóricas: 

Utilização de quadro branco e marcadores coloridos pilot, retroprojetores e mídia/datashow, de 

acordo com a disponibilidade de cada campi. O material didático (textos complementares e listas de 

exercícios para estudos dirigidos) será disponibilizado na Internet. 

Aulas práticas: 

Laboratório com quadro branco, equipado com reagente, maquinaria e vidrarias específicos. Todos 

se mantém uniformizados com equipamentos de proteção individual e passam por treinamento dos 

procedimentos referentes à atividade prática. 

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO 

O processo de avaliação da disciplina está sistematizado em três momentos, AV1, AV2 e AV3. O 

primeiro momento engloba prova escrita, seminário e a média dos relatórios relativos a cada 

prática realizada (as duas últimas realizadas em grupos). O processo da segunda avaliação da 

disciplina engloba prova escrita, prova prática e workshop (em grupos) com exposição e discussão 

de artigos científicos. O processo da terceira avaliação da disciplina engloba prova escrita. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

Solomão, D; Nayar, R. . Sistema Bethesda para Citopatologia Cervicovaginal: definições, critérios e 

notas explicativas, 2a Ed., Rio de Janeiro, Editora Revinter, 2005. 

McBRIDE, L. J Textbook of Urinalysis and Body fluids. Philadelphia : Lippincott, 1998. 

 

Galagan, K. A.; Blomberg,; Cornbleet, P.J.;  Glassy, E.F. The Color Atlas of Body Fluids. CAP 

Hematology and Clinical Microscopy Resource Committee.  Hardcover; 2006. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

DE ROBERTIS, E. M. F. HIB, J. Bases da Biologia Celular e Molecular. 3. ed. Rio de Janeiro: 
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Guanabara Koogan, 2001. 

YAWATA, Y. Atlas de Doenças Hematológicas e Citologia e Histologia. 1. ed. Brasileira São Paulo, 

1998. 

KUHNEL, Atlas de Citologia, histologia e anatomia microscópica para teoria e prática. 7. ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 1991. 

INDICAÇÃO MATERIAL DIDÁTICO 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES 
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Disciplina: SDE0903 - CONTROLE DE QUALIDADE DE MEDICAMENTOS 

PERFIL DO DOCENTE 

Professor com graduação em Farmácia, titulado em nivel de pós graduação strictu sensu na area das 

 ciências farmacêuticas ou em área correlata. 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

EMENTA 

Análise qualitativa e quantitativa das matérias primas, das fases de fabricação e dos produtos 

acabados, através dos métodos físicos, químicos e físico-químicos. 

Especificação de matérias primas. Determinação de impurezas. Padrões. Estabilidade.  

Boas práticas de fabricação.  

Boas práticas de manipulação em farmácia. Controle de qualidade de medicamentos fitoterápicos e 

homeopáticos. Garantia da qualidade. Controle microbiológico.  

Monografias farmacopeicas. Legislação pertinente 

OBJETIVO GERAL 

1.Capacitar o aluno os princípios gerais e a dinâmica do controle físico-químico, biológico e 

microbiológico da qualidade de produtos farmacêuticos.  

2. Utilizar os Procedimentos Operacionais Padrões elaborados e os farmacopéicos.  

3.Capacitar o aluno a uma visão global de gestão e controle de qualidade na produção de produtos 

farmacêuticos, além das técnicas e legislações específicas a cada forma farmacêutica. 

4.Subsidiar a formação do aluno nos aspectos relacionados com o conceito de Qualidade Total, 

Garantia de Qualidade e atuação do controle de qualidade em estabelecimentos farmacêuticos. 

. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Capacitar o aluno para a atividade profissional na área de controle de qualidade de produtos 

farmacêuticos, dentro de uma indústria de pequeno (farmácia de manipulação), médio ou grande 
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porte. 

2. Verificar a qualidade de produtos medicamentosos desde as etapas iniciais da industrialização até 

a obtenção do produto final. 

3. Realizar análises para comparar a qualidade de medicamentos de referência, genéricos ou 

similares. 

4. Utilizar as farmacopéias. 

5. Discutir diferenças no controle da qualidade de medicamentos sintéticos, fitoterápicos e 

homeopáticos. 

6. Discutir a legislação vigente dando ênfase para impurezas, estabilidade e validação de 

medicamentos. 

7. Realizar reações de identificação, titulações e espectrofotometria que desenvolvam a percepção 

da importância do controle e da qualidade de medicamentos. 

8. Discutir a importância do controle microbiológico de produtos farmacêuticos e cosméticos. 

CONTEÚDOS 

Unidade 1. Intodução ao controle de qualidade 

1.1 O que é qualidade? Importância da qualidade  

1.2  Gestão da qualidade 

1.2.1 Tipos de gestão de qualidade 

PDCA, sistema 5S, sistema ISO, diagrama causa e efeito        

1.3 Parâmetros de qualidade 

1.4 Definições de controle de qualidade 

1.4.1 Pureza 

1.4.2 Quarentena 

1.4.3 Lote 

1.4.4 Matéria-prima 

1.4.5 Produção 

1.4.6 Rótulo  
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Unidade 2. Assuntos regulatórios no controle de qualidade 

2.1 Definição de lei, portaria e Resolução 

2.1 Comentar as resoluções 

RDC 210 04/08/2003 

RDC 899 de 25/03/2003 

RDC 72 07/04/2004 

RDC 398 12/11/2004 

RDC135 29/05/2003 

2.2 Comentar as portarias 

344 de 12/05/1998 

106 de 24/06/1996 

unidade 3. Validação 

3.1 O que é valiadção? 

3.2. Importância da validação 

3.3 Aplicações da validação em processos e analítica 

3.4 Comentar a RDC 899 

3.5 Parametros de validação analítica 

seletividade 

linearidade 

Precisão 

exatidão 

robustez 

intervalo 

limite de detecção/quantificação 

3.6 Aplicações básicas de estatística 

3.6.1 Média 
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3.6.2 Desvio padrão 

3.6.3 Desvio padrão relativo 

3.6.3 Intervalo de confiança 

3.6.4 Teste de significância - teste de student 

3.6.5 Amostragem 

3.6.6 Regressão linear  

unidade 4  Ensaios de identificação 

4.2 Apresentação da farmacopeia 

4.3 Importância da farmacopeia 

4.4 Análise organoléptica 

4.5 Ponto de fusão 

4.7 Ponto de ebulição 

4.8 Análise de solubilidade 

4.9 Densidade 

4.10 Indicie de refração 

4.11 determinação de pH 

4.12 Análise de solubilidade 

4.13 Densidade 

4.14 Indicie de refração 

4.15 determinação de pH 

Unidade 5. Ensaios de pureza 

5.1.Descrever a importância destes ensaios 

5.2 Teor de Umidade 

5.3 Método gravimétrico 

5.4 Teor de cinzas 

5.5.1. Teor de cinzas sulfatadas 
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5.5.1 Teor de cinzas insolúveis é ácido clorídrico 

5.6 Impurezas orgânicas 

5.6.1 HPLC 

5.6.2 CCD 

Unidade 6. Ensaios físicos de qualidade 

6.1 Determinação de peso médio 

6.2 Determinação de volume médio 

6.3 Friabilidade 

6.4 Determinação da dureza 

6.5 Critérios de aceitação e rejeição da farmacopéia 

Unidade 7  

7.1    Determinação de desintegração 

7.2    Importância do ensaio de desintegração 

7.3    Parâmetros de aceitação e rejeição 

7.4    Determinação do ensaio de dissolução 

7.5    Parâmetros de aceitação e rejeição 

7.6    Importância do ensaio 

7.7    Equivalência farmaceutica 

Unidade 8. Ensaios de potência 

8.1. Métodos de doseamento  

8.2 Métodos volumétricos  

8.3 Padrão 

8.4 Solução padrão 

8.5 Métodos de doseamento por espectroscopia no UV 

8.6 Aplicações e limitações 

8.7 Métodos de doseamento por CLAE 
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8.8 Aplicações e limitações 

Unidade 9. Boas Práticas de Fabricação 

9.1. Definição 

9.2 Legislação vigente 

9.3 Aplicação no controle de qualidade 

9.4 Garantia de qualidade 

9.5 Auditoria interna/externa 

Unidade 10. Boas Práticas de Manipulação 

10.1. definição 

10.2 Legislação vigente 

10.3 Aplicação no controle de qualidade 

10.4 Boas Práticas de Manipulação em farmácia homeopática e hospitalar 

Unidade 11 Controle de fitoterápicos 

11. 1. Definição 

11.2 Legislação vigente 

11.3 Aplicação no controle de qualidade 

Unidade 12. Introdução ao estudo de estabilidade de medica,emtos 

12.1 . O que é estabilidade? 

12.2 Histórico 

12.3 Programa de estabilidade 

12.4 Dados e exigências para estabilidade de produtos 

12.5 Análise dos produtos de degradação 

Unidade 13. controle microbiológico de produtos farmacêuticos 

13.1 Considerações gerais - legislação 

13.2 Classificação 

13.3 Formas de prevenção 
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13.4 Fontes de contaminação 

13. Produtos estéreis e não estéreis 

13.5 aplicações 

Parte Prática - Sugestões de prática - apostila de controle de qualidade em anexo 

1. Dureza 

2.Friabilidade 

3.Volume médio 

4.Peso Médio 

5.Determinação de pH 

6.Desintegração 

7.Dissolução da metil dopa 

8.Dosagem da metil dopa por espectrofotometria 

9.Dosagem de vitamina C por volumetria 

10. Dosagem de densidade  

PROCEDIMENTOS DE ENSINO 

Sugestões:  

Aula teórica 

Aula expositiva 

Utilizar imagens de livros de química orgânica disponíveis em material complementar (CD-ROM) ou 

de sites de editoras que disponibilizam as imagens dos livros; preparar o material para exposição 

em PowerPoint.  

Aula Prática 

Aula teórico-prática: 

Aula expositiva: 

O professor apresenta a teoria da prática bem como toda a vidraria a ser utilizada e os cuidados das 

mesmas. Posteriormente os alunos começam a fazer a prática com a observação e orientação do 

professor. 
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Dinâmicas de grupo:  

Nas aulas práticas dividir em grupos e observar a realização das mesmas 

RECURSOS 

Retroprojetor e datashow e softwares aplicados ao ensino. Computadores com acesso a internet. 

Instalações específicas de laboratório de química orgânica com vidraria e equipamento para as aulas 

práticas. 

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO 

Sugestão 

O processo de avaliação da disciplina engloba a parte prática e teórica. A avaliação consistirá em 

três provas escritas marcadas pela instituição (AV1, AV2 e AV3). As  provas Av-1e Av-2 valerão 8 pts 

e a parte prática valerá 2pts que serão somados ao grau obtido pelo alunos nas Av1 e AV2. A AV-3 

valerá 10 pontos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

GIL, E. Controle Físico-químico de qualidade de medicamentos. 2. ed. editora Pharmabooks.2007. 

PINTO, T. J., KANEKO, T.M., OHARA, M.T. Controle biológico de qualidade de produtos 

farmacêuticos, correlatos e cosméticos. 2.ed. editora Atheneu, 2003. 

STORPITIS, S. et al. (Org.). Biofarmacotécnica. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan. 2009. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

VOGEL, A. Vogel: Análise química quantitativa. 6.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2002 

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Disponível na internet via 

http://www.anvisa.gov.br. 

FOOD AND DRUG ADMINISTRATION. Disponível na internet via http://www.fda.gov. 

INDICAÇÃO MATERIAL DIDÁTICO 

Silvia Storpirts; Jose Eduardo Goncalves; Chang Chiann;María Nella Gai, Ciências Farmacêuticas - 

Biofarmacotécnica, editora: Guanabara Koogan, edição: 1, ano:2009 

capítulo: Insumos Farmacêuticos - Aspectos Técnicos, Científicos e Regulatórios, nº de páginas: 9 

 

capítulo: Polimorfismo em Fármacos, nº de páginas: 11 

 

http://www.anvisa.gov.br/
http://www.fda.gov/
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capítulo: Análise Térmica Aplicada a Fármacos e Medicamentos, nº de páginas: 34 

 

capítulo: Novas Ferramentas Farmacotécnicas para Modular a Biodisponibilidade de Medicamentos, 

nº de páginas: 6 

 

capítulo: Sistemas de Liberação: Estratégias para Medicamentos Eficazes, nº de páginas: 24 

 

capítulo: Dissolução de Medicamentos, nº de páginas: 13 

 

capítulo: Equivalência Farmacêutica de Medicamentos, nº de páginas: 6 

 

capítulo: Validação de Métodos Bioanalíticos para Estudos de Biodisponibilidade Relativa/ 

Bioequivalência, nº de páginas: 8 

 

capítulo: Planejamento e Análise Estatística dos Estudos de Biodisponibilidade e Bioequivalência de 

Medicamentos, nº de páginas: 11 

 

Total de páginas do material didático: 122 

OUTRAS INFORMAÇÕES 
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Disciplina: SDE0313 - CONTROLE DE QUALIDADE EM ALIMENTOS 

PERFIL DO DOCENTE 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

EMENTA 

· Controle de alimentos; 

· Métodos de controle e avaliação. 

OBJETIVO GERAL 

· Conhecer as normas nacionais e internacionais na prevenção de intoxicações e infecções 

alimentares; 

· Conhecer as técnicas de recepção, conservação e manipulação dos alimentos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Definir os critérios de controle dos alimentos nas etapas do processo produtivo; 

· Categorizar as normas de boas práticas e os sistemas de avaliação através do método de análise de 

perigos e pontos críticos de controle; 

· Montar e implementar o Manual de Boas Práticas. 

CONTEÚDOS 

Unidade 1: Higiene Pessoal, dos Alimentos e do Ambiente  

1.1. Higiene Pessoal: 

1.1.1. Higiene do manipulador; 

1.1.2. Produtos para higiene pessoal: antisséptico, sabões. 

1.2. Higiene dos Alimentos: 

1.2.1. Recepção: origem, transporte; 
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1.2.2. Armazenamento; 

1.2.3. Pré-preparo; 

1.2.4. Preparo; 

1.2.5. Distribuição e conservação; 

1.2.6. Sobras e lixo. 

1.3. Higiene da Área e Equipamentos: 

1.3.1. Pisos, paredes, portas e janelas; 

1.3.2. Câmaras frias, armários, prateleiras; 

1 3.3. Utensílios, bancadas, superfícies de trabalho. 

1.4 - Controle Integrado de Pragas: 

1.4.1. Pragas urbanas; 

1.4.2. Medidas de prevenção às pragas. 

Unidade 2 : Normas Nacionais: Anvisa e Manual de Boas Práticas e Normas Internacionais: HACCP, 

Codex Alimentarius, IFS  

2.1. Ferramentas de Controle de Qualidade de Alimentos: 

2.1.1. Normatizações Internacionais - Codex Alimentarius - (FAO / WHO); 

2.1.2. - IFS ? International Food Standard; 

2.1.3. HACCP / APPCC - Análise de perigos e pontos críticos de controle.  

2.1.4. Legislação - Nacional da Anvisa, estaduais e municipais; 

2.1.5. PAS - Programa Alimentos Seguros -Mesa; 

2.1.6. Montagem do Manual de Boas Práticas. 

PROCEDIMENTOS DE ENSINO 

Aulas Teóricas: 

· Aulas expositivas sobre os princípios teóricos com auxílio de slides, textos, vídeos. 

· Estudos de caso, exercícios. 

RECURSOS 



 

150 

 

Datashow 

· Retroprojetor 

· Vídeo e TV 

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO 

Trabalhos de pesquisa e apresentação valendo até dois pontos e avaliação individual valendo até 

oito pontos (AV1 e AV2). A terceira avaliação constitui-se de uma prova teórica com toda a matéria 

apresentada durante o período valendo dez pontos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

RIEDEL, Guenther. Controle Sanitário dos Alimentos. 3. ed. São Paulo: Atheneu, 2005. 

KOBLITZ, Maria Gabriela Bello (Coord.). Bioquímica de alimentos: teoria e aplicações práticas. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. 242 p. 

SILVA Jr.; Eneo Alves da. Manual de Controle Higiênico Sanitário dos Alimentos. 7.ed. São Paulo: 

Editora Varela, 2014. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CECCHI, Heloisa Mascia. Fundamentos teóricos e práticos em análise de alimentos. Campinas: 

UNICAMP, 2003.  

GIL, Eric de Souza (Org.). Controle físico-químico de qualidade de medicamentos. 3. ed. São Paulo: 

Pharmabooks, 2010. 511 p.  

GERMANO, Pedro Manuel Leal;G ERMANO, Maria Izabel Simões. Higiene e Vigilância Sanitária de 

Alimentos. 5 ed. São Paulo: Manole, 2015. 

GONÇALVES, Édira Castello Branco de Andrade. Análise de alimentos: uma visão química da 

nutrição. 3. ed. Varela, 2012. 324 p.   

PHILIPPI, S. T. Tabela de composição dos alimentos. São Paulo: Manole, 2012. 

COULTATE, T. P. Alimentos: a química de seus componentes. 3a ed. Porto Alegre: Artmed, 2010. 

INDICAÇÃO MATERIAL DIDÁTICO 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES 
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Sites indicados: 

www.higienedosalimentos.com.br 

www.anvisa.gov.br 

www.codexalimentarius.net 

www.food-care.info/ 

www.alimentos.senai.br/mesa/index_m.htm 
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Disciplina: SDE0063 - COSMETOLOGIA 

PERFIL DO DOCENTE 

Professor com graduação em Farmácia, titulado em nivel de pós graduação strictu sensu na área das 

ciências farmacêuticas ou em área correlata. 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

Disciplina do eixo das ciências farmacêuticas, com conhecimento específico sobre produtos 

cosméticos e processos farmacotécnicos. A área de cosmetologia vem crescendo nos últimos anos e 

consiste em um campo de atuação que está em desenvolvimento para o farmacêutico. 

EMENTA 

Introdução à Cosmetologia. Legislação de interesse na área de cosméticos. Noções anatômicas e 

fisiológicas de interesse cosmético. Desenvolvimento de produtos cosméticos. Formas cosméticas. 

Excipientes em Cosmetologia. Tecnologia de cosméticos: composição, preparação e 

acondicionamento 

OBJETIVO GERAL 

Construir, com os acadêmicos, os conhecimentos necessários para a atuação na produção, 

desenvolvimento e controle de cosméticos na indústria ou na farmácia magistral. 

. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Atualizar sobre a legislação vigente e as Boas Práticas de Fabricação e Controle de Cosméticos. 

- Resgatar noções de histologia e fisiologia da pele e anexos. 

- Desenvolver o conhecimento sobre as diferentes formas cosméticas. 

- Desenvolver a habilidade de preparo das diversas formas cosméticas 

CONTEÚDOS 

Conteúdo aula teórica: 

1.INTRODUÇÃO 

1.1.História da cosmetologia  
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1.2.Conceitos 

1.3.Legislação cosmética 

2.A PELE 

2.1. Importância 

2.2. Estrutura e composição 

2.3. Tipos de pele 

2.5. Hidratação da pele 

2.6. Absorção e penetração cutânea 

3. PRODUTOS PARA O ROSTO e CORPO I 

3.1. Formas de limpar a pele: tensoativo, solvente, substância lipofílica 

3.2. Sabonete 

3.3. Loção tônica/ Loção adstringente 

3.3. Hidratante 

4. PRODUTOS PARA O ROSTO e CORPO II 

4.1. Máscara facial 

4.2. Esfoliantes 

4.3. Depilatórios 

5.PRODUTOS DE TOALETE 

5.1. Perfume, Água de banho 

5.2. Eau parfum, Colônia, Deo-colônia 

5.3. Desodorantes e Antiperspirantes 

6.PRODUTOS SOLARES 

6.1. Filtro solar, Bloqueador solar 

6.2. Bronzeador, auto bronzeador 

6.3. Produtos pós-sol 

7. PRODUTOS CAPILARES 
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7.1. Estrutura e funcionamento do cabelo 

7.2. Fases de crescimento capilar 

7.3. Produtos capilares 

7.3.1. Xampu 

7.3.2. Condicionador 

7.3.3. Tintura 

7.3.4. Dispositivos para penteado 

8. UNHAS 

8.1. Função 

8.2. Estrutura 

8.3. Produtos para as unhas 

9. MAQUILAGEM 

9.1. Batom 

9.2. Base facial 

9.3. Pós 

9.4. Corretivos 

9.5. Lápis 

9.6. Máscaras para cílios 

10. PRODUTOS MASCULINOS 

10.1. Produtos para barbear 

10.2. Produtos pós barba 

10.3. Metrossexual 

11. PROBLEMAS DA PELE/ TRATAMENTOS AUXILIARES 

11.1. Acne 

11.2. Hiper e Hipopigmentação 

11.3. Envelhecimento intrínseco e extrínseco 
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11.4. Lipodistrofia ginóide, estrias e flacidez 

12. SUBSTÂNCIAS ATIVAS UTILIZADAS EM COSMÉTICOS 

12.1. Neurocosméticos 

12.2. Células tronco 

13.3. Cosméticos orgânicos 

13. CONTROLE MICROBIOLÓGICO EM COSMÉTICOS. 

PROCEDIMENTOS DE ENSINO 

As aulas teóricas deverão ser expositiva-dialogadas e ministradas com auxílio dos recursos didáticos 

disponíveis nos Campi.  

As aulas práticas deverão ser realizadas no Laboratório de Farmacotécnica onde deverá haver, 

inicialmente, exposição teórica sobre a atividade a ser desenvolvida. No laboratório deverão estar 

disponíveis todos os recursos essenciais para os experimentos (matérias-primas, vidrarias, 

equipamentos, entre outros) e o acadêmico deverá estar com o material didático (apostila prática e 

paramentação). 

RECURSOS 

Datashow. Retroprojetor. Quadro branco e marcadores coloridos. Laboratório de Farmacotécnica 

com matérias-primas, vidrarias e equipamentos específicos. 

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO 

O processo de avaliação será composto de três etapas, Avaliação 1 (AV1), Avaliação 2 (AV2) e 

Avaliação 3 (AV3). As avaliações serão realizadas através de provas teóricas, provas práticas e 

realização de projetos ou outros trabalhos, representando atividades acadêmicas de ensino, de 

acordo com as especificidades da disciplina.  

A soma de todas as atividades que possam vir a compor o grau final de cada avaliação não 

ultrapassará o grau máximo de 10, permitindo atribuir valor decimal às avaliações.  

Além de prova teórica, as atividades estruturadas e outras atividades acadêmicas de ensino, não 

poderão ultrapassar 20% da composição do grau final.  

A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo o das atividades 

estruturadas. As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina, incluindo o das atividades 

estruturadas. Para aprovação na disciplina o aluno deverá:  

1. Atingir resultado igual ou superior a 6,0, calculado a partir da média aritmética entre os graus das 
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avaliações, sendo consideradas apenas as duas maiores notas obtidas dentre as três etapas de 

avaliação (AV1, AV2 e AV3). A média aritmética obtida será o grau final do aluno na disciplina.  

2. Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações.  

3. Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BARATA, Eduardo A. F. Cosmetologia: princípios básicos. São Paulo: Tecnopress, 2003. 

FERREIRA, A. O. Guia Prático da Farmácia Magistral. Juiz de Fora. 2002. v. 

 

RIBEIRO, CLAUDIO. Cosmetologia Aplicada à Dermoestética,2.ed. Pharmabooks, 2010. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

PEREIRA, Maria de Fátima Lima (Org). Cosmetologia. São Caetano do Sul, SP: Difusão, 2013. 415 p. 

CORRÊA, Marcos Antônio; KUREBAYASHI, Alberto Keidi; ISAAC, Vera Lúcia Borges. Cosmetologia: 

ciência e técnica. Medfarma, 2012.  

PEYREFITTE, Gérard; MARTINI, Marie-Claude; CHIVOT, Martine. Cosmetologia, biologia geral, 

biologia da pele. Tradução José Ricardo Amaral de Souza Cruz. São Paulo: Andrei, 1998. 507 p.  

DU VIVIER, Anthony. Atlas de dermatologia clínica. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. 724 p. 

INDICAÇÃO MATERIAL DIDÁTICO 

Revista Cosmetics & Toiletries 

Livro do Claudio Ribeiro, Dermatoestética 

OUTRAS INFORMAÇÕES 

Atividade Estruturada: os alunos deverão desenvolver um produto cosmético que deverá ser 

produzido no laboratório de farmacotécnica. A embalagem deverá ser escolhida através de 

requisitos que satisfaçam a utilização do produto e o consumidor final. A rotulagem será 

desenvolvida pelo acadêmico de acordo com a lesgilação da área cosmética. O controle de 

qualidade do produto poderá ser avaliado no laboratório de controle de qualidade, seguindo as 

análises mínimas, conforme legislação. 
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Disciplina: SDE0064 - DEONTOLOGIA E LEGISLAÇÃO FARMACÊUTICA 

PERFIL DO DOCENTE 

Professor com graduação em Farmácia, titulado em nivel de pós graduação strictu sensu na area das 

 ciências farmacêuticas ou saúde coletiva ou em área correlata. 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

A disciplina faz parte da área das ciencias farmaceuticas, sendo um conhecimento curricular 

obrigatorio dentro do contexto profissional. Articula-se com as entidades fiscalizadoras profissional, 

através do código de ética. 

EMENTA 

O Âmbito Farmacêutico, Especialidades e atividades privativas e não privativas da profissão 

farmacêutica; Ética Profissional; Legislação Farmacêutica e Sanitária vigente; Perspectivas 

profissionais e campo de atuação regional; Novos campos de atuação, pesquisas na área 

farmacêutica 

OBJETIVO GERAL 

1. Apresentar um conjunto de diplomas legais necessários para o exercício da profissão; 

2.  Possibilitar que o aluno forme o seu perfil como futuro profissional farmacêutico quanto ao seu 

relacionamento com a sociedade; 

3. Possibilitar ao aluno a criação de um pensamento crítico e reflexivo em relação à postura Ética 

Profissional; 

4. Estimular a adoção de um comportamento humanista e ético na relação com o paciente, com a 

comunidade e demais profissionais, objetivando uma visão integral de sua profissão e de sua 

atuação como membro da equipe de saúde. 

. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Apresentar conceitos éticos-legais da profissão farmacêutica através da legislação vigente nas 

diversas áreas de atuação da profissão (análises clínicas, alimentos, cosméticos, saneantes, 

medicamentos e outras);  

2.  Abordar os aspectos da política de saúde e o papel do profissional farmacêutico;  
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3. Instruir e conscientizar quanto à responsabilidade civil, penal e administrativa do profissional 

farmacêutico. 

4. Mostrar as várias inserções do profissional farmacêutico dentro de seu ambito profissional 

CONTEÚDOS 

Unidade 1 - INTRODUÇÃO 

1.1 - A Realidade Atual da Profissão e dos Estabelecimentos Farmacêuticos. 

1.2 - Instituições Profissionais  

1.2.1. -Conselho Federal e Regionais de Farmácia ? Lei nº 3.820/1960 (consolidada pela Lei 

9.120/1995) 

1.2.2. ? Sindicatos e Associações profissionais 

1.3 O âmbito e o exercício da profissão farmacêutica 

- Decreto n.º 85.878/1981 

- Resolução CFF nº 236/1992 

 

  

Unidade 2 ? ÉTICA PROFISSIONAL 

2.1 - Conceito 

Código de Ética da Profissão Farmacêutica ? Resolução CFF nº 417/2004 

Unidade 3 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

3.1 - Conceito e área de abrangência 

3.2 ? Objetivos e funções 

3.3 - Vigilância Sanitária de Medicamentos 

Lei 5991/73 e Decreto 74.170/1974 

Lei 6.360/76 e Decreto 79.094/1976 

Lei 6437/1977 

Portaria 344/1998 SVS/MS  
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Portaria 06/1999 SVS (Instrução normativa da Portaria 344/98 SVS/MS) 

Sistema SNGPC ? Resolução RDC 27/2007 da ANVISA 

Unidade 4 - USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS 

4.1 Genéricos 

Lei 9.787/1999, Decreto 3181/1999, Resolução RDC 16/2007 da ANVISA, Resolução RDC 51/2007 da 

ANVISA 

4.2 Informação sobre medicamentos: bulas e rotulagem 

Resolução RDC nº 140, de 29 de maio de 2003 da ANVISA 

Resolução RDC nº 333, de 19 de novembro de 2003 da ANVISA 

4.3 Dispensação de medicamentos: fracionamento de medicamentos em 

farmácias/drogarias. 

Resolução RDC nº 80, de 11 de maio de 2006 da ANVISA 

4.4 Regulamentação para farmácias com manipulação: Boas Práticas de Manipulação de 

Preparações Magistrais e Oficinais para Uso Humano em farmácias 

Resolução RDC nº 67, de 08 de outubro de 2007 da ANVISA 

4.5  Propaganda e publicidade de medicamentos 

Resolução RDC nº 102, de 30 de novembro de 2000 da ANVISA 

Resolução RDC nº 199, de 17 de agosto de 2004 (Versão Republicada - 25.08.04) da ANVISA 

PROCEDIMENTOS DE ENSINO 

 

RECURSOS 

 

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CASTRO, Claudia Garcia Serpa Osorio de (Coord.). Estudos de utilização de medicamentos: noções 
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básicas. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2002. 90 p.  

CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA (BRASIL). Organização jurídica da profissão farmacêutica. 5. ed. 

Brasília: [s.n.], 2007. 2250 p.  

ESTÁCIO ENSINO SUPERIOR. Ética na saúde. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 133 p. 

SANTOS MRC. Profissão Farmacêutica no Brasil: história, ideologia e ensino. Ribeirão Preto: Holos, 

1999. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

FORTES, Paulo Antônio de Carvalho. Ética e saúde: questões éticas, deontológicas e legais. 

Autonomia e direitos do paciente. Estudo de casos. São Paulo: EPU, 2010. 119 p. 

NALINI, José Renato. Ética geral e profissional. 9. ed. RT, 2012. 702 p 

THOMPSON, Judith E. Prática farmacêutica na manipulação de medicamentos. Porto Alegre: 

ARTMED, 2009. 576 p. 

MAHANTA, P. Modern textbook of forensic medicine and toxicology. New Delhi: Jaypee, 2014. 

CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA. Código de Ética Farmacêutico. Resolução nº 596 de 21 de 

Fevereiro de 2014 

INDICAÇÃO MATERIAL DIDÁTICO 

Storpirtis, Silvia;Mori, Ana Luiza Pereira Moreira;Yochiy, Angélica;Ribeiro, Eliane;Porta, Valentina, 

Ciências Farmacêuticas - Farmácia Clínica e Atenção Farmacêutica, editora: Guanabara Koogan, 

edição: 1, ano:2008 

capítulo: A Vigilância Sanitária e a Política Nacional de Medicamentos no Brasil: Medicamentos 

Genéricos, Similares e Novos, nº de páginas: 12 

 

capítulo: Marketing e Promoção de Medicamentos, nº de páginas: 14 

 

capítulo: Ética em Pesquisa, nº de páginas: 6 

 

capítulo: Gestão Ambiental de Resíduos nos Serviços de Saúde, nº de páginas: 11 

 

capítulo: Educação Sanitária, nº de páginas: 9 

 

Total de páginas do material didático: 52 

OUTRAS INFORMAÇÕES 
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162 

 

 

Disciplina: SDE0216 - ESTÁGIO SUPERVISIONADO I EM FARMÁCIA 

PERFIL DO DOCENTE 

Professor com graduação em Farmácia, titulado em nivel de pós graduação strictu sensu na area das 

 ciências farmacêuticas ou saúde coletiva ou em área correlata. 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

O estágio é um ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que 

visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam freqüentando o ensino 

regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da 

educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação 

de jovens e adultos.  

 

O estágio faz parte do projeto pedagógico do curso, além de integrar o itinerário formativo do 

educando.  

 

O estágio visa ao aprendizado de competências próprias da atividade profissional e à 

contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para 

o trabalho.  

 

De acordo com as diretrizes curriculares para o curso de farmácia estabelecidas pelo Ministério da 

Educação na RESOLUÇÃO CNE/CES 2, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2002 que em seu artigo 7 que 

determina:  

 

"Art. 7º A formação do Farmacêutico deve garantir o desenvolvimento de estágios curriculares, sob 

supervisão docente. A carga horária mínima do estágio curricular supervisionado deverá atingir 20% 

da carga horária total do Curso de Graduação em Farmácia proposto, com base no 

Parecer/Resolução específico da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação." 

 

 

Em virtude da necessidade legal do estágio no curso de farmácia ter 20% da carga horária do curso, 

fica determinado que as 800 horas de estágio serão cumpridas em 3 disciplinas (estágio 

supervisionado 1, 2 e 3). Para cada disciplina a carga horária teórica será relativa a encontros 

semanais e presenciais, a serem realizados no campus da Universidade com acompanhamento 

docente. Já a carga horária de atividades estruturadas (campo) tem que ser cumprida em 

estabelecimento devidamente credenciado com a Universidade.  

 

Atendendo ao projeto pedagógico nacional para o curso de farmácia que irá formar farmacêuticos 

generalistas, fica ainda determinado que os estágios e disciplinas ficam direcionados a áreas 
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específicas dentro da profissão farmacêutica como segue:  

 

Estágio Supervisionado 1 - Será realizados em farmácias, drogarias, farmácias com manipulação 

galênica ou homeopática.  

 

Estágio Supervisionado 2 - Será realizado em farmácia hospitalar, postos de saúde ou farmácia 

clínica.  

 

Estágio Supervisionado 3 - Para o estágio 3, cada campus diante da sua regionalidade e vocação irá 

estipular a área em que serão cumpridas as horas. Estas poderão ser cumpridas em farmácias e 

drogarias, farmácia hospitalar ou as demais áreas de atuação farmacêutica, como indústrias 

(alimentos, cosméticos ou farmacêutica) e laboratórios de análises clínicas. Entretanto a disciplina 

irá focar as áreas de indústria e análises clínicas. 

EMENTA 

Entendimento do estágio suas normas e legislações. Normas de boas práticas farmacêuticas para 

farmácias comerciais e drogarias. Produtos sujeitos a controle especial (psicotrópicos e 

entorpecentes). Código de ética da profissão farmacêutico e normas para o farmacêutico 

homeopático. 

OBJETIVO GERAL 

A disciplina de estágio é a oportunidade única do aluno:  

 

1 - Vivenciar o ambiente profissional assistido de um profissional e acompanhado por um docente.  

2 -Aprender competências próprias da atividade profissional e à contextualização curricular, 

objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho.  

3 - Estabelecer seus primeiros vínculos com a profissão e o exercício profissional.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

A disciplina de Estágio supervisionado 1 tem como principais objetivos:  

 

1- Ensinar o aluno sobre as diretrizes nacionais relacionados ao estágio.  

2- Trabalhar com o aluno de forma prática o uso de legislações e suas atualizações.  

3- Capacitar o aluno no entendimento dos procedimento para lidar com medicamentos que utilizam 

substâncias sujeitas a controle especial.  

4- Realizar discussões em sala de aula sobre a ética profissional e a profissão farmacêutica.  
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CONTEÚDOS 

Unidade 1 - Entendimento do estágio - LEI nº 11.788, DE 25 DE SETEMBRO DE 2008  

 

Unidade 2 -A farmácia comercial atual e suas boas práticas farmacêuticas para o controle sanitário 

do funcionamento, da dispensação e da comercialização de produtos e da prestação de serviços 

farmacêuticos. RDC Nº 44, DE 17 DE AGOSTO DE 2009  

 

Unidade 3 - Medicamentos sujeitos a controle especial e o desafio do profissional farmacêutico.  

3.1PORTARIA 344/1998 E SUAS ATUALIZAÇÕES - Uma visão prática  

3.2 RDC58/2008 - Anorexígenos e o problema de saúde pública.  

3.3 Sistema Nacional de Gestão de Produtos controlados (SNGPC) e as novas competências do 

farmacêutico.  

 

Unidade 4 - O exercício da profissão farmacêutica e seu código de ética, RESOLUÇÃO CFF Nº 417 DE 

29 DE SETEMBRO DE 2004  

 

Unidade 5 - O farmacêutico homeopático e Resolução do CFF de nº 440 de 26 de outubro de 2005 

PROCEDIMENTOS DE ENSINO 

As aulas Teóricas são expositivas e com interação e discussão entre docente e discentes sempre 

ministradas com auxílio dos recursos didáticos disponíveis nos campi.  

 

A disciplina possui ainda um caráter de acompanhamento individual e contínuo do discente. 

RECURSOS 

Quadro Branco e marcadores coloridos, retroprojetores e datashow. 

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO 

Seguindo as diretrizes internas da Universidade, as disciplinas de estágio terão apenas uma única 

nota/conceito que será atribuída no final de cada semestre.  

 

A composição da nota final será relativa ao relatório de atividades desenvolvidas no estágio com 

peso 7 e o cumprimento das datas e entrega de documentos exigidos por lei (termo de 

compromisso, plano de atividades e avaliação final do preceptor de estágio). com peso 3.  

 

A não entrega de qualquer documento de exigência legal acarretará na reprovação da disciplina, 

sendo necessária sua realização novamente em período subseqüente, assim como realização da 

carga horária de campo.  
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Os documentos obrigatórios de estágio são.  

 

1-Termo de compromisso de estágio. 

2- Plano de atividades a serem desenvolvidas durante o estágio.  

3- Avaliação final do preceptor de estágio.  

4- Relatório de Atividades desenvolvidas pelo estagiário. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BRASIL. Conselho Federal de Farmácia. A assistência farmacêutica no SUS. Brasília: Conselho Federal 

de Farmácia, 2010. 

FERREIRA, Anderson  O. Guia Prático da Farmácia Magistral. Juiz de Fora. 2002 

STORPIRTIS, S.;MORI, A. L. P. M.; YOCHIY, A.; RIBEIRO, E.; PORTA, V. Farmácia Clínica e Atenção 

Farmacêutica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2008. 489p. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

FONTES, Olney Leite. Farmácia homeopática: teoria e prática. 4ª ED. Manole, 2012 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FARMACÊUTICOS HOMEOPATAS. Manual de normas técnicas para 

farmácia homeopática: ampliação dos aspectos técnicos e práticos das preparações homeopáticas. 

3. ed. Curitiba: [s.n.], 2003. 

STORPIRTIS, Sílvia. Biofarmacotécnica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, (Ciências Farmacêuticas). 

ISBN 978-85-277-1587-4.  

BISSON, Marcelo Polacow. Farmácia clínica e atenção farmacêutica. 2. ed. São Paulo: Manole, 2007. 

371 p. 

FARAH, O. G. D. Farmácia clínica: manuais de especialização. Barueri, SP: Manole, 2014. 

http://www.anvisa.gov.br/e-legis/ 

http://www.saude.gov.br 

http://www.cff.org.br  

INDICAÇÃO MATERIAL DIDÁTICO 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES 
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Sítios de interesse.  

 

Anvisa - www.anvisa.gov.br 

 

Conselho Federal de farmácia www.cff.org.br 

 

Conselho Regional de Farmácia do Rio de Janeiro www.crf-rj.gov.br  

 

Diretoria de Relações Empresariais - Unesa http://direm.estacio.br  
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Disciplina: SDE0217 - ESTÁGIO SUPERVISIONADO II EM FARMÁCIA 

PERFIL DO DOCENTE 

Professor com graduação em Farmácia, titulado em nivel de pós graduação strictu sensu na area das 

 ciências farmacêuticas ou saúde coletiva ou em área correlata. 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

O estágio é um ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que 

visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam freqüentando o ensino 

regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da 

educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação 

de jovens e adultos.  

O estágio faz parte do projeto pedagógico do curso, além de integrar o itinerário formativo do 

educando.  

O estágio visa ao aprendizado de competências próprias da atividade profissional e à 

contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para 

o trabalho.  

De acordo com as diretrizes curriculares para o curso de farmácia estabelecidas pelo Ministério da 

Educação na RESOLUÇÃO CNE/CES 2, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2002 que em seu artigo 7 que 

determina:  

"Art. 7º A formação do Farmacêutico deve garantir o desenvolvimento de estágios curriculares, sob 

supervisão docente. A carga horária mínima do estágio curricular supervisionado deverá atingir 20% 

da carga horária total do Curso de Graduação em Farmácia proposto, com base no 

Parecer/Resolução específico da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação." 

 

Em virtude da necessidade legal do estágio no curso de farmácia ter 20% da carga horária do curso, 

fica determinado que as 800 horas de estágio serão cumpridas em 3 disciplinas (estágio 

supervisionado 1, 2 e 3). Para cada disciplina a carga horária teórica será relativa a encontros 

semanais e presenciais, a serem realizados no campus da Universidade com acompanhamento 

docente. Já a carga horária de atividades estruturadas (campo) tem que ser cumprida em 

estabelecimento devidamente credenciado com a Universidade.  

Atendendo ao projeto pedagógico nacional para o curso de farmácia que irá formar farmacêuticos 

generalistas, fica ainda determinado que os estágios e disciplinas ficam direcionados a áreas 

específicas dentro da profissão farmacêutica como segue:  

Estágio Supervisionado 1 - Será realizados em farmácias, drogarias, farmácias com manipulação 
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galênica ou homeopática.  

Estágio Supervisionado 2 - Será realizado em farmácia hospitalar, postos de saúde ou farmácia 

clínica.  

Estágio Supervisionado 3 - Para o estágio 3, cada campus diante da sua regionalidade e vocação irá 

estipular a área em que serão cumpridas as horas. Estas poderão ser cumpridas em farmácias e 

drogarias, farmácia hospitalar ou as demais áreas de atuação farmacêutica, como indústrias 

(alimentos, cosméticos ou farmacêutica) e laboratórios de análises clínicas. Entretanto a disciplina 

irá focar as áreas de indústria e análises clínicas. 

EMENTA 

Entendimento do estágio suas normas e legislações. Normas de boas práticas farmacêuticas para 

farmácias hospitalares; 

Denominação genérica dos medicamentos; 

Boas práticas e preparação de soluções parenteriais; 

Fracionamento de medicamentos; 

Capacitar o aluno em gerenciamento de resíduos 

Código de ética da profissão farmacêutico. 

OBJETIVO GERAL 

A disciplina de estágio é a oportunidade única do aluno:  

1 - Vivenciar o ambiente profissional assistido de um profissional e acompanhado por um docente.  

2 -Aprender competências próprias da atividade profissional e à contextualização curricular, 

objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho.  

3 - Estabelecer seus primeiros vínculos com a profissão e o exercício profissional.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

A disciplina de Estágio supervisionado 2 tem como principais objetivos:  

1- Ensinar o aluno sobre as diretrizes nacionais relacionados ao estágio.  

 

2- Trabalhar com o aluno de forma prática o uso de legislações e suas atualizações na farmácia 

hospitalar;  

 

3- Capacitar o aluno no entendimento dos procedimento para lidar com medicamentos que utilizam 
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substâncias sujeitas a controle especial.  

4- Capacitar o aluno no entendimento de boas práticas em manipulação de soluções parenterais; 

5-Capacitar o aluno no entendimento no fracionamento de medicamentos; 

6 -Capacitar o aluno no entendimento de boas práticas em manipulação em farmácia hospitalar; 

 

7.Capacitar o aluno em gerenciamento de resíduos 

8. Realizar discussões em sala de aula sobre a ética profissional e a profissão farmacêutica 

CONTEÚDOS 

Unidade 1 - Entendimento do estágio - LEI nº 11.788, DE 25 DE SETEMBRO DE 2008  

Unidade 2 - Boas Práticas de preparação de soluções parenterais 

Unidade 3- gerenciamento de resíduos hospitalares 

Unidade 4 - Roteiro de inspeção 

Unidade 5 - fracionamento de medicamentos 

Unidade 6 - O exercício da profissão farmacêutica e seu código de ética, RESOLUÇÃO CFF Nº 417 DE 

29 DE SETEMBRO DE 2004  

PROCEDIMENTOS DE ENSINO 

As aulas Teóricas são expositivas e com interação e discussão entre docente e discentes sempre 

ministradas com auxílio dos recursos didáticos disponíveis nos campi.  

A disciplina possui ainda um caráter de acompanhamento individual e contínuo do discente. 

RECURSOS 

Quadro Branco e marcadores coloridos, retroprojetores e datashow. 

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO 

Seguindo as diretrizes internas da Universidade, as disciplinas de estágio terão apenas uma única 

nota/conceito que será atribuída no final de cada semestre.  

A composição da nota final será relativa ao relatório de atividades desenvolvidas no estágio com 

peso 7 e o cumprimento das datas e entrega de documentos exigidos por lei (termo de 
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compromisso, plano de atividades e avaliação final do preceptor de estágio). com peso 3.  

A não entrega de qualquer documento de exigência legal acarretará na reprovação da disciplina, 

sendo necessária sua realização novamente em período subseqüente, assim como realização da 

carga horária de campo.  

Os documentos obrigatórios de estágio são.  

1-Termo de compromisso de estágio. 

2- Plano de atividades a serem desenvolvidas durante o estágio.  

3- Avaliação final do preceptor de estágio.  

4- Relatório de Atividades desenvolvidas pelo estagiário. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

AUTON, M. Delineamento de Formas Farmacêuticas. 2. ed. Porto Alegre: Artmed. 2006. 

ALLEN, Loyd V.; POPOVICH, Nicholas G.; ANSEL, Howard C. Formas farmacêuticas e sistemas de 

liberação de fármacos. Porto ALegre: ARTMED, 2013. 716 p 

BISSON, Marcelo Polacow. Farmácia clínica e atenção farmacêutica. 2. ed. São Paulo: Manole, 2007. 

371 p. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

PRISTA, L. Nogueira; ALVES, A. Correia. Técnica farmacêutica e farmácia galênica. Lisboa: Fundação 

Calouste Gulbenkian, 1973 

ROBBERS, James E.; SPEEDIE, Marilyn K.; TYLER, Varro E. Farmacognosia e farmacobiotecnologia. 

São Paulo: Premier, c1997. 372 p.  

FERREIRA, ANDERSON  O Guia Prático da Farmácia Magistral. Juiz de Fora, 2002. 2v. 

GENNARO, Alfonso R. (Ed.). Remington: a ciência e a prática da farmácia. 20. ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, c2004. 2208 p. 

http://www.anvisa.gov.br 

http://www.cff.org.br 

INDICAÇÃO MATERIAL DIDÁTICO 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES 
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Sítios de interesse.  

Anvisa - www.anvisa.gov.br 

Conselho Federal de farmácia www.cff.org.br 

Conselho Regional de Farmácia do Rio de Janeiro www.crf-rj.gov.br  

Diretoria de Relações Empresariais - Unesa http://direm.estacio 

http://www.anvisa.gov.br/farmacovigilancia/trabalhos/traduzir.htm 

A importância da Farmacovigilância: Monitorização da segurança dos Medicamentos. 

OrganizaçãoPan-Americana da Saúde ? OPAS. Disponível 

em:www.anvisa.gov.br/farmacovigilancia/trabalhos/ 

Livros de Farmacia Hospitalar ? SEFH. Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. Disponível em: 

http://www.sefh.es/ 

Centro de Vigilância Sanitária (CVS-SP). Disponível em: www.cvs.saude.sp.gov.br/publ_inf.asp>. 

  

http://www.anvisa.gov.br/
http://www.cff.org.br/
http://www.crf-rj.gov.br/
http://direm.estacio/
http://www.anvisa.gov.br/farmacovigilancia/trabalhos/traduzir.htm
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Disciplina: SDE0218 - ESTÁGIO SUPERVISIONADO III EM FARMÁCIA 

PERFIL DO DOCENTE 

Professor com graduação em Farmácia, titulado em nivel de pós graduação strictu sensu na area das 

 ciências farmacêuticas ou saúde coletiva ou em área correlata. 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

O estágio é um ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que 

visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam freqüentando o ensino 

regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da 

educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação 

de jovens e adultos.   

O estágio faz parte do projeto pedagógico do curso, além de integrar o itinerário formativo do 

educando.  

O estágio visa ao aprendizado de competências próprias da atividade profissional e à 

contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para 

o trabalho.  

De acordo com as diretrizes curriculares para o curso de farmácia estabelecidas pelo Ministério da 

Educação na RESOLUÇÃO CNE/CES 2, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2002 que em seu artigo 7 que 

determina:  

"Art. 7º A formação do Farmacêutico deve garantir o desenvolvimento de estágios curriculares, sob 

supervisão docente. A carga horária mínima do estágio curricular supervisionado deverá atingir 20% 

da carga horária total do Curso de Graduação em Farmácia proposto, com base no 

Parecer/Resolução específico da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação." 

 

Em virtude da necessidade legal do estágio no curso de farmácia ter 20% da carga horária do curso, 

fica determinado que as 800 horas de estágio serão cumpridas em 3 disciplinas (estágio 

supervisionado 1, 2 e 3). Para cada disciplina a carga horária teórica será relativa a encontros 

semanais e presenciais, a serem realizados no campus da Universidade com acompanhamento 

docente. Já a carga horária de atividades estruturadas (campo) tem que ser cumprida em 

estabelecimento devidamente credenciado com a Universidade.  

 

Atendendo ao projeto pedagógico nacional para o curso de farmácia que irá formar farmacêuticos 

generalistas, fica ainda determinado que os estágios e disciplinas ficam direcionados a áreas 

específicas dentro da profissão farmacêutica como segue:  

 

Estágio Supervisionado 1 - Será realizados em farmácias, drogarias, farmácias com manipulação 
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galênica ou homeopática.  

 

Estágio Supervisionado 2 - Será realizado em farmácia hospitalar, postos de saúde ou farmácia 

clínica.  

 

Estágio Supervisionado 3 - Para o estágio 3, cada campus diante da sua regionalidade e vocação irá 

estipular a área em que serão cumpridas as horas. Estas poderão ser cumpridas em farmácias e 

drogarias, farmácia hospitalar ou as demais áreas de atuação farmacêutica, como indústrias 

(alimentos, cosméticos ou farmacêutica) e laboratórios de análises clínicas. Entretanto a disciplina 

irá focar as áreas de indústria e análises clínicas.  

EMENTA 

Entendimento do estágio suas normas e legislações. Normas de boas práticas farmacêuticas para 

farmácias comerciais e drogarias. Produtos sujeitos a controle especial (psicotrópicos e 

entorpecentes). Código de ética da profissão farmacêutico e normas para o farmacêutico 

homeopático. 

OBJETIVO GERAL 

A disciplina de estágio é a oportunidade única do aluno:  

 

1 - Vivenciar o ambiente profissional assistido de um profissional e acompanhado por um docente.  

2 -Aprender competências próprias da atividade profissional e à contextualização curricular, 

objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho.  

3 - Estabelecer seus primeiros vínculos com a profissão e o exercício profissional.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

A disciplina de Estágio supervisionado 1 tem como principais objetivos:  

 

1- Ensinar o aluno sobre as diretrizes nacionais relacionados ao estágio.  

2- Trabalhar com o aluno de forma prática o uso de legislações e suas atualizações.  

3- Capacitar o aluno no entendimento dos procedimento para lidar com medicamentos que utilizam 

substâncias sujeitas a controle especial.  

4- Realizar discussões em sala de aula sobre a ética profissional e a profissão farmacêutica.  

CONTEÚDOS 

Unidade 1 -RESOLUÇÃO Nº 520 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2009 - Dispõe sobre as atribuições e 

esponsabilidade técnica do farmacêutico nos Laboratórios de Saúde Pública, bem como nos de 

natureza privada, que realizem análise e pareceres técnicos em alimentos, medicamentos, meio 
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ambiente, serviços de saúde e produtos em geral. 

Unidade 2 - RESOLUÇÃO Nº 406 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2003 Regula as Atividades do 

Farmacêutico na Indústria Cosmética, Respeitadas as Atividades afins com outras Profissões. 

Unidade 3 - RESOLUÇÃO Nº 387 13 DE DEZEMBRO DE 2002. Regulamenta as atividades do 

farmacêutico na indústria farmacêutica. 

3.1 - Resolução - RDC nº 210, de 04 de agosto de 2003 Regulamento Técnico das Boas Práticas para 

a Fabricação de Medicamentos. 

Unidade 4 - RESOLUÇÃO Nº 463 DE 27 DE JUNHO DE 2007  Dispõe sobre as atribuições do 

Farmacêutico no controle de qualidade e tratamento de água para consumo humano, seu padrão 

de potabilidade e controle ambiental, bem como o controle de operação das estações de 

tratamento de água e esgotos domésticos e industriais, de piscinas, praias, balneários, hotéis, 

condomínios e congêneres. 

Unidade 5 - RESOLUÇÃO Nº 296 DE 25 DE JULHO DE 1996. Normatiza o exercício das análise clínicas 

pelo farmacêutico bioquímico. 

5.1 - RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA - RDC Nº. 302, DE 13 DE OUTUBRO DE 2005. Dispõe 

sobre Regulamento Técnico para funcionamento de Laboratórios Clínicos. 

Unidade 6 - RESOLUÇÃO Nº 415 DE 29 DE JUNHO DE 2004. Dispõe sobre as atribuições do 

farmacêutico no Gerenciamento dos Resíduos dos Serviços de Saúde. 

Unidade 7 - RESOLUÇÃO Nº 236 DE 25 DE SETEMBRO DE 1992.  Dispõe sobre as atribuições afins do 

profissional farmacêutico, farmacêutico-industrial e farmacêutico-bioquímico, e privativas destes 

últimos." 

Unidade 8- RESOLUÇÃO Nº 366 2 DE OUTUBRO DE 2001 Dispõe sobre as especialidades de farmácia 

reconhecidas pelo Conselho Federal de Farmácia. 

PROCEDIMENTOS DE ENSINO 

As aulas Teóricas são expositivas e com interação e discussão entre docente e discentes sempre 

ministradas com auxílio dos recursos didáticos disponíveis nos campi.  

 

A disciplina possui ainda um caráter de acompanhamento individual e contínuo do discente. 

RECURSOS 

Quadro Branco e marcadores coloridos, retroprojetores e datashow. 

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO 
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Seguindo as diretrizes internas da Universidade, as disciplinas de estágio terão apenas uma única 

nota/conceito que será atribuída no final de cada semestre.  

 

A composição da nota final será relativa ao relatório de atividades desenvolvidas no estágio com 

peso 7 e o cumprimento das datas e entrega de documentos exigidos por lei (termo de 

compromisso, plano de atividades e avaliação final do preceptor de estágio). com peso 3.  

 

A não entrega de qualquer documento de exigência legal acarretará na reprovação da disciplina, 

sendo necessária sua realização novamente em período subseqüente, assim como realização da 

carga horária de campo.  

 

Os documentos obrigatórios de estágio são.  

 

1-Termo de compromisso de estágio. 

2- Plano de atividades a serem desenvolvidas durante o estágio.  

3- Avaliação final do preceptor de estágio.  

4- Relatório de Atividades desenvolvidas pelo estagiário. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

GOMES MJVM, REIS, AMM. Ciências Farmacêuticas: uma Abordagem em Farmácia Hospitalar. 

Ed.Atheneu.1 ed. São Paulo, 2003. 

BISSON, Marcelo Polacow. Farmácia clínica e atenção farmacêutica. 2. ed. São Paulo: Manole, 2007. 

MOTTA, VALTER T.. Bioquímica Clínica para o Laboratório: Princípios e Interpretações. 5. ed.  Editora 

Medbook, 2009. 

BEUTLER, E.; WILLIAMS, W.J.; LICHTMAN, M.A; KIPPS, T. Manual de Hematologia de Williams. 6. ed. 

Porto Alegre: ARTMED, 2005. 624p. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
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STORPIRTIS, S., MORI, A. L. P. M., YOCHIY, A., RIBEIRO, E., Porta, V. Farmácia clínica e atenção 

farmacêutica. Ed. Guanabara.1 ed.,2008. 

MALAGÓN-LONDOÑO, Gustavo; MORERA, Ricardo Galán; LAVERDE, Gabriel Pontón. Administração 

hospitalar. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. 519 p.  

BERNARD, Jean et al. Hematologia. Rio de Janeiro: MEDSI, 2000. 368 p.  

MURPHY, Kenneth. Imunobiologia de Janeway. Porto Alegre: ARTMED, 2014. 868 p. 

MADIGAN; MARTINKO; PARKER. Microbiologia de Brock, São Paulo, 10. Ed: Pearson Pretice Hall, 

2004, 624p. 

INDICAÇÃO MATERIAL DIDÁTICO 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES 

Sítios de interesse.  

 

Anvisa - www.anvisa.gov.br 

 

Conselho Federal de farmácia www.cff.org.br 

 

Conselho Regional de Farmácia do Rio de Janeiro www.crf-rj.gov.br  

 

Diretoria de Relações Empresariais - Unesa http://direm.estacio.br 

  

http://www.anvisa.gov.br/
http://www.cff.org.br/
http://www.crf-rj.gov.br/
http://direm.estacio.br/
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Disciplina: SDE0083 - ÉTICA NA SAÚDE 

PERFIL DO DOCENTE 

Profissional da área de saúde com mestrado. 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

EMENTA 

Introdução ao estudo da ética. Introdução a bioética. A formação ética dos profissionais de saúde. 

OBJETIVO GERAL 

Compreender o conceito de ética no contexto da moral social contemporânea, mais 

especificamente na área da saúde. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Refletir sobre o estudo da ética e da bioética na abrangência da área de saúde, estabelecendo a 

diferença entre ética e moral; 

2. Percorrer o corpo de conhecimentos da bioética desde sua origem até as discussões atuais na 

área de saúde; 

3. Compreender a relevância da Ética na formação dos profissionais da área de saúde. 

CONTEÚDOS 

Unidade I - ÉTICA E FILOSOFIA: DIMENSÕES ÉTICAS EM BIOÉTICA 

1.1 - O conceito de ética, como doutrina dos costumes: virtudes éticas e dianoéticas;. 

1.2 - Um histórico da ética: o domínio ético como disciplina filosófica especial no quadro do 

Ocidente. 

1.2.1 - Ética grega; 

1.2.2 - Ética cristã; 

1.2.3 - Ética moderna; 
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1.2.4 - Ética contemporânea. 

1.3 - Dimensões éticas em bioética: metaética; ética normativa e ética prática. 

Unidade II - MOVIMENTO BIOÉTICO: SURGIMENTO, DISCUSSÕES ATUAIS E POSSIBILIDADES 

FUTURAS 

2.1 - História da bioética; 

2.2 - Contexto cultural e princípios da bioética 

2.3 - Ética, Bioética e construção de conhecimento: 

2.3.1 - Avaliação de riscos e benefícios nas pesquisas em seres humanos `a luz dos princípios éticos; 

2.3.3 - Uso de animais em pesquisa biomédica 

2.4 - Transplante de órgãos e tecidos humanos: 

2.4.1 - Transplante de órgãos humanos; 

2.4.2 - Transplante de tecido fetal; 

2.4.3 - Células tronco; 

2.5 - Ética e reprodução humana: 

2.5.1 - Reprodução assistida 

2.5.2 - Projeto Genoma Humano; 

2.5.3 - Aspectos éticos na redução embrionária; 

2.5.4 - aconselhamento genético e engenharia genética 

2.5.5 - Aborto, planejamento familiar e aborto terapêutico; 

2.6 - Ética e tanatologia 

2.6.1 - Eutanásia; 

2.6.2 - Determinação da hora da morte; 

2.6.2 - Paciente terminal 

2.7 - Ética e epidemias 

2.7.1 - AIDS e Epidemia de HIV 

2.7.2 - Outras epidemias 
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Unidade III - A BIOÉTICA E A FORMAÇÃO ÉTICA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE 

3.1 - Relação da equipe de saúde; 

3.2 - Humanização da relação paciente/profissional de saúde: 

3.2.1 - Direitos do paciente; 

3.2.2 - Direitos de cuidados da saúde da criança; 

3.3 - Atendimento a pacientes especiais: 

3.3.1 - Direitos do deficiente mental; 

3.3.2 - Atenção psiquiátrica; 

3.3.3 - Maus tratos ao ancião. 

PROCEDIMENTOS DE ENSINO 

Aulas expositivas e dialogadas, leitura de textos com análise crítica. 

RECURSOS 

Quadro branco, pilot, data-show 

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO 

O processo de avaliação oficial será composto de três etapas: Avaliação 1 (AV1), Avaliação 2 (AV2) e 

Avaliação 3 (AV3). 

As avaliações poderão ser realizadas através de provas teóricas, provas práticas e realização de 

projetos ou outros trabalhos, representando atividades acadêmicas. A soma de todas as atividades 

que possam vir a compor o grau final de cada avaliação não poderá ultrapassar o grau máximo de 

10, sendo permitido atribuir valor decimal às avaliações. Caso a disciplina, atendendo ao projeto 

pedagógico de cada curso, além de provas teóricas e/ou práticas, contemple outras atividades 

acadêmicas de ensino, estas não poderão ultrapassar 20% da composição do grau final. 

A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo o das atividades 

estruturadas. 

As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina, incluindo o das atividades estruturadas. 

Para aprovação na disciplina o aluno deverá: 

1. Atingir resultado igual ou superior a 6,0, calculado a partir da média aritmética entre os 
graus das avaliações, sendo consideradas apenas as duas maiores notas obtidas dentre as 
três etapas da avaliação (AV1, AV2 e AV3). A média aritmética obtida será o grau final do 
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aluno na disciplina.  
2. Obter grau igual ou superior a 4,0 em pelo menos duas das três avaliações.  
3. Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas. 

Mais detalhes: Portaria D.E. n°02, de 18 de novembro de 2009. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

SGRECCIA, Elio. Manual de bioética. 3. ed. São Paulo: Loyola, 200.9 v. 1. 

SEGRE, Marco; COHEN, Cláudio (Org.). Bioética. 3. ed. São Paulo: EDUSP, 2002. 218 p 

ESTÁCIO ENSINO SUPERIOR. Ética na saúde. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 133 p 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

NALINI, José Renato. Ética geral e profissional. 9. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: RT, 2011. 

PEGORARO, Olinto A. Ética e Bioética: da subsistência à existência.  Rio de Janeiro: Vozes, 2010. 

RIOS, Terezinha Azeredo. Ética e competência. 19. ed. São Paulo: Cortez, 2010 

ROBLES, Gregório. Direitos fundamentais e a ética na sociedade atual. São Paulo: Manole, 2005. 

SÁNCHEZ VÁSQUEZ, A. Ética. 33. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2011. 

VALLS, Álvaro L. M. Que é ética. 9. ed. São Paulo: Brasiliense, 2006. 

INDICAÇÃO MATERIAL DIDÁTICO 

Rosin, Ana Claudia. Ética na Saúde.  Rio de Janeiro: Editora Universidade Estácio de Sá, 2015. 

OUTRAS INFORMAÇÕES 
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Disciplina: SDE0314 - FARMÁCIA CLÍNICA 

PERFIL DO DOCENTE 

Professor com graduação em Farmácia, titulado em nível de pós graduação strictu sensu na área das 

ciências farmacêuticas ou Farmácia Clínica ou em área correlata. 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

O conceito de Farmácia Clínica foi firmado desde 1960, embora a necessidade desta atividade tenha 

sido demandada desde o início da década de 1020. A atividade surgiu no ambiente hospitalar e se 

desenvolveu mais rapidamente após a revolução industrial que aumentou o número de 

medicamentos no mercado intensificando o número de ocorrências de eventos adversos. Hoje 

muitos hospitais dispõem de serviços farmacêuticos especializados com visitas deste profissional ao 

leito paciente. Deste modo, entende-se Farmácia Clínica como a área farmacêutica que lida com a 

atenção ao paciente com ênfase na farmacoterapia, procurando desenvolver atitudes orientadas ao 

paciente. 

EMENTA 

Percurso histórico da Farmácia Clínica; implantação da farmácia clínica em ambiente hospitalar; 

Serviços farmacêuticos; prescrição farmacêutica; noções de farmacocinética clínica; noções de 

saúde baseada em evidências; monitoramento clínico de pacientes; Interação medicamentosa; 

análise de prescrição; monitoramento no uso de medicamentos de alto risco; monitoramento de 

medicamentos nos sistemas: cardíaco, hepático, renal, respiratório, imunológico, hematológico e 

neurológico; comunicação profissional. 

OBJETIVO GERAL 

Compreender os princípios da farmácia clínica e as noções iniciais para acompanhamento de 

pacientes em ambiente multiprofissional cooperativo. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. aplicar conceitos farmacológicos em situações clínicas; 
2. compreender a importância da conscientização do paciente relativo a sua 

responsabilidade no uso de fármacos e alguns tipos de monitoramento; 
3. auxiliar o estudante na compreensão de métodos gerais de diagnósticos, 

particularmente aqueles que envolvem a farmacoterapia; 
4. Desenvolver habilidades afetivas e de comunicação com o paciente e demais 

profissionais; 
5. Conscientizar o estudante da importância do monitoramento clínico durante o uso 

de fármacos; 
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Capacitar o estudante a aplicar conhecimentos básicos adquiridos ao longo do curso na prática 

clínica. 

CONTEÚDOS 

TEÓRICO 

Unidade I ? INTRODUÇÃO À FARMÁCIA CLÍNICA 

1.1.        Conceitos gerais e história 

1.2.        Importância da Farmácia Clínica 

1.3.        Implantação da Farmácia Clínica em ambiente hospitalar 

Unidade II ? SERVIÇOS FARMACÊUTICOS 

2.1.        Definição 

2.2.        Serviços farmacêuticos clínicos de Classe I; 

2.3.        Serviços farmacêuticos clínicos de Classe II; 

2.4.        Serviços farmacêuticos clínicos de Classe III; 

2.5.        Serviços farmacêuticos clínicos de Classe IV; 

2.6.        Prescrição Farmacêutica 

Unidade III ? INTRODUÇÃO À FARMACOCINÉTICA CLÍNICA 

3.1.        Definição; 

3.2.        Caminhos do fármaco no organismo; 

3.3.        Modelagem farmacocinética; 

3.4.        Regime posológico; 

3.5.        Considerações farmacodinâmicas para a farmacoterapia 

3.6.        Suporte laboratorial à farmacoterapia 

Unidade IV ? SAÚDE BASEADA EM EVIDÊNCIA 

4.1.        Definição; 

4.2.        Necessidade de informação; 

4.3.        Identificação de evidências; 
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4.4.        Acesso às principais bases de dados (Centro Cochrane do Brasil, Medline, Embase, Scielo e 

LILACS); 

4.5.        Análise crítica, impacto e aplicabilidade da evidência. 

Unidade V ? MONITORAMENTO CLÍNICO 

5.1.        Definição 

5.2.        Noções de marcadores biológicos 

5.3.        Principais marcadores 

Unidade VI - MONITORAMENTO DE MEDICAMENTOS EM DIFERENTES SISTEMAS 

6.1.        Cardíaco 

6.2.        Hepático 

6.3.        Renal 

6.4.        Respiratório 

6.5.        Imunológico 

6.6.        Hematológico 

6.7.        Neurológico 

Unidade VII ? MONITORAMENTO NO USO DE MEDICAMENTOS DE ALTO RISCO 

7.1.        Anticoagulantes; 

7.2.        Insulina; 

7.3.        Narcóticos e Opiáceos; 

7.4.        Digitálicos; 

7.5.        Antimicrobianos; 

1.5.1.    Antibióticos; 

1.5.2.    Antifúngicos; 

1.5.3.    Antirretrovirais. 

Unidade VIII ? COMUNICAÇÃO PROFISSIONAL 

8.1.        Técnicas de escuta ativa; 
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8.2.        Importância da boa comunicação interprofissional; 

8.3.        Informe técnico ao prescritor; 

Aconselhamento de paciente. 

PROCEDIMENTOS DE ENSINO 

Aula teórica: 

Aula expositiva, com estimulação para a participação discente. Discussão de casos clínicos. 

Simulação de atendimentos ao paciente. Apresentação de seminários. 

Aula prática: 

As aulas práticas realizadas em laboratório de informática, laboratório de semiologia e visitas 

técnicas a unidades hospitalares. 

RECURSOS 

Aulas teóricas: 

Utilização de quadro branco e marcadores para quadro branco, projetor multimídia, de acordo com 

a disponibilidade de cada campi. O material didático (textos complementares e listas de exercícios 

para estudos dirigidos) será disponibilizado na Internet. 

Aulas práticas: 

Laboratório com quadro branco, equipado com reagente, macas, computadores e demais 

equipamentos específicos. Todos se mantém uniformizados com equipamentos de proteção 

individual e passam por treinamento dos procedimentos referentes à atividade prática. 

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO 

O processo de avaliação da disciplina está sistematizado em três momentos, AV1, AV2 e AV3. O 

primeiro momento engloba prova escrita, seminário e a média dos relatórios relativos a cada 

prática realizada (as duas últimas realizadas em grupos). O processo da segunda avaliação da 

disciplina engloba prova escrita, prova prática e workshop (em grupos) com exposição e discussão 

de artigos científicos. O processo da terceira avaliação da disciplina engloba prova escrita 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

STORPIRTIS, S.;MORI, A. L. P. M.; YOCHIY, A.; RIBEIRO, E.; PORTA, V. Farmácia Clínica e Atenção 

Farmacêutica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2008. 489p. 

BARROS, Luciana dos. Medicamentos na prática da farmácia clínica. Porto Alegre: ARTMED, 2013. 



 

185 

 

1120p. 

BISSON, Marcelo Polacow. Farmácia clínica e atenção farmacêutica. 2. ed. São Paulo: Manole, 2007. 

371 p. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

RANG, H.P.; DALE, M.M.; RITTER, J.M. Farmacologia, 6 ed., Rio de Janeiro: Elsevier Editora, 2007.  

GOODMAN & GILMAN. As bases farmacológicas da terapêutica. 12. ed. Rio de Janeiro: McGraw-Hill-

Interamericana Editores S.A., 2012. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. 

Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. Formulário Terapêutico 

Nacional 2008: Rename 2006. Brasília: Ministério da Saúde; 2008. 897p. (Série B. Textos Básicos de 

Saúde). 

BRASIL. Ministério da Saúde.  Uso racional de medicamentos: temas selecionados - Rational use of 

medicines: selected subject - Brasília; Ministério da Saúde; 2012. 154 p. tab, graf.(Série A. Normas e 

manuais técnicos). 

SILVA, A. A. Prática clínica baseada em evidências na área da saúde. São Paulo/SP. Santos (Grupo 

GEN), 2009. 

INDICAÇÃO MATERIAL DIDÁTICO 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES 
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Disciplina: SDE0901 - FARMÁCIA HOSPITALAR 

PERFIL DO DOCENTE 

Profissional farmacêutico com mestrado ou doutorado na área das ciências Farmacêuticas ou de 

Saúde Coletiva, com conhecimento da relação da Farmácia Hospitalar dentro do SUS e Sistema 

Privado de Saúde 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

A farmácia hospitalar ocupa importante posição dentro do contexto assistencial do Sistema Único  

de Saúde (SUS), pois é responsável por diversas atividades relacionadas ao medicamento; 

instrumento terapêutico com forte impacto na saúde e no custo hospitalar. 

As atividades da Farmácia Hospitalar envolvem aquelas do Ciclo da Assistência Farmacêutica tais 

como seleção, programação, aquisição, armazenamento, distribuição e dispensação de 

medicamentos considerados necessários, segundo as características do hospital. 

EMENTA 

Atribuições da farmácia hospitalar brasileira no âmbito público e privado: seleção, logística 

(programação, aquisição, armazenamento, distribuição), dispensação ambulatorial, seguimento 

farmacoterapêutico e farmacoepidemiologia no hospital. 

 

OBJETIVO GERAL 

1. Compreender o que plano de ensino da disciplina e sua importância; 

2. Apresentar os conceitos de assistência farmacêutica hospitalar. 

3. Oferecer subsídios para compreender as atividades realizadas por um serviço de farmácia 

hospitalar. 

4. Fornecer subsídios técnicos para realizar atribuições primordiais e inerentes a farmácia 

hospitalar. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Conhecer os objetivos e funções da Farmácia Hospitalar; 

2. Compreender os aspectos técnicos da farmácia hospitalar e as atribuições do farmacêutico. 
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3. Compreender o funcionamento da farmácia hospitalar, além da estrutura do serviço da mesma, 

incluindo a seleção de medicamentos e correlatos, gerenciamento de estoque, organização da 

central de abastecimento farmacêutico e do sistema de distribuição de medicamentos. 

4. Compreender importância do estabelecimento da relação entre o farmacêutico e os pacientes e 

assim como do papel do farmacêutico clínico na unidade hospitalar. 

CONTEÚDOS 

UNIDADE 1. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA HOSPITALAR 

1.1 Objetivos e atribuições da assistência farmacêutica segundo a Política Nacional de 

Medicamentos 

1.2 Inserção da farmácia hospitalar na assistência farmacêutica 

1.3 Objetivo e atribuições da farmácia hospitalar 

1.4 Panorama da farmácia hospitalar no Brasil 

UNIDADE 2. SELEÇÃO DE MEDICAMENTOS EM HOSPITAIS 

2.1 A seleção de medicamentos em hospitais: conceituação, objetivo, importância 

2.2 Relaçao entre lista essencial e relação mínima necessária hospitalar 

2.3 Comissão de Farmácia e Terapêutica em hospitais ? o trabalho em equipe multidisciplinar 

2.4 Busca de evidências científicas sobre medicamentos 

2.5 Os produtos da seleção: lista e formulário terapêutico 

2.6 A qualidade da seleção de medicamentos em hospitais ? critérios, indicadores e panorama 

nacional 

UNIDADE 3. LOGISTICA PARA COM MEDICAMENTOS EM HOSPITAIS 

3.1 Programaçao: conceituação e importância 

3.2 Métodos de programação utilizados por hospitais brasileiros 

3.3 Aquisiçao de medicamentos em hospitais: conceituação 

3.4 O papel do farmacêutico na aquisição de medicamentos no hospital público e privado 

3.5 Armazenamento de medicamentos em hospitais: critérios de qualidade 

3.6 Central de Abastecimento Farmacêutico: padrões de qualidade e controle de estoque 
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UNIDADE 4. DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS: PACIENTES HOSPITALIZADOS 

4.1. Distribuição interna de medicamentos em hospitais: conceituação e importancia 

4.2. Sistema de distribuição de medicamentos: coletivo, individualizado e dose unitária 

4.3. Modelos de gestão dos sistemas de distribuição: centralizado e descentralizado 

4.4 Erros de medicação: conceituaçao e métodos de gerenciamento 

4.5 Diagnóstico da distribuição e ocorrência de erros de medicação em hospitais brasileiros 

UNIDADE 5. DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS: PACIENTES AMBULATORIAIS 

5.1. Dispensação ambulatorial de medicamentos em hospitais: conceituação e importância 

5.2 Adesão ao tratamento medicamentoso: conceito, fatores e métodos de avaliação 

5.3. Relação entre dispensação, orientação farmacêutica e adesão ao tratamento medicamentoso 

5.4. Etapas principais: recebimento das prescrições, interpretação, aviamento, fornecimento 

segundo normas, comunicação com o paciente, registro do atendimento 

5.5. Aspectos legais da receita médica 

UNIDADE 6. SEGUIMENTO FARMACOTERAPÊUTICO: ATENÇÃO FARMACÊUTICA 

6.1. Atenção farmacêutica: histórico, conceitos envolvidos, objetivo e importância 

6.2 Apresentação da Proposta de Consenso Brasileiro para Atenção Farmacêutica 

6.3. Metodologia Dáder. 

6.4. Problemas Relacionados com Medicamentos (PRM): categorias 

6.5. Importância do registro das atividades 

UNIDADE 7. FARMACOEPIDEMIOLOGIA NO HOSPITAL 

7.1. Estudos epidemiológicos em hospitais: estudos de utilização de medicamentos e 

farmacovigilância. 

7.2. Estudos de utilização de medicamentos: conceituação, importância e tipologia 

7.3. Ferramentas para a padronização dos estudos: Classificação Anatômico-Terapêutico-Química 

(ATC) e Dose Diária Definida (DDD) 

7.4 Farmacovigilância: conceituação, importância, o papel do hospital no estímulo a notificação 

7.5 Hospital sentinela: conceituação e o papel da farmácia hospitalar 
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PROCEDIMENTOS DE ENSINO 

Sugestões:  

Aula teórica 

Aula expositiva; 

Utilizar imagens de livros disponíveis em sites de editoras que disponibilizam as imagens dos livros; 

preparar o material para exposição em PowerPoint. 

Leitura orientada de artigos científicos. 

Trabalhar em sala 

RECURSOS 

Quadro de lousa branca, retroprojetor e datashow e softwares aplicados ao ensino. Computadores 

com acesso a internet. 

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO 

Sugestão 

A avaliação consistirá em três provas teóricas (AV1, AV2 e AV3). As AV1, AV2 valem 8,0 pontos e os 

2,0 pontos restantes são provenientes de trabalhos. Ambos os trabalhos podem ser baseados em 

artigos científicos que contemplem o conteúdo trabalhado com os alunos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

GOMES, M. J. V. M.; REIS, A. M. M. Ciências Farmacêuticas: uma abordagem em farmácia hospitalar. 

São Paulo: Atheneu, 2003.  

STORPIRTIS, S., MORI, A. L. P. M., YOCHIY, A., Ribeiro, E., Porta, V. Farmácia clínica e atenção 

farmacêutica. 7.ed. Rio de Janeiro:  Guanabara, 2008.  

MALAGÓN-LONDOÑO, Gustavo; MORERA, Ricardo Galán; LAVERDE, Gabriel Pontón. Administração 

hospitalar. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. 519 p.  

BISSON, Marcelo Polacow. Farmácia clínica e atenção farmacêutica. 2. ed. São Paulo: Manole, 2007. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
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CAVALLINI, M. E.; BISSON, Marcelo Polacow. Farmácia hospitalar. São Paulo: Manole, 2010. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. 

Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. Ensino e as pesquisas da 

atenção farmacêutica no âmbito do SUS. Brasília: Ministério da Saúde, 2007. 107 p. 

BRASIL. Resolução nº 338. Aprova a Política Nacional de Assistência Farmacêutica. Conselho 

Nacional de Saúde. Diário Oficial da União Brasília, DF, 9 maio, 2004. 

BRASIL. Portaria nº 3916. Aprova a Política Nacional de Medicamentos. Ministério da Saúde. Diário 

Oficial da União Brasília, DF, 10 nov. 1998.  

CORDEIRO, Benedito Carlos; LEITE, Silvana Nair (Org.). Farmacêutico na atenção à saúde. Itajaí: 

UNIVALI, 2005. 

IVAMA, A. M.; NOBLAT, L.; CASTRO, M.S.; OLIVEIRA N.V.B.V, JARAMILLO, N. M.; RECH, N. Consenso 

Brasileiro de Atenção Farmacêutica: proposta. OPAS, Brasília 2002. 

INDICAÇÃO MATERIAL DIDÁTICO 

Storpirtis, Silvia;Mori, Ana Luiza Pereira Moreira;Yochiy, Angélica;Ribeiro, Eliane;Porta, Valentina, 

Ciências Farmacêuticas - Farmácia Clínica e Atenção Farmacêutica, editora: Guanabara Koogan, 

edição: 1, ano:2008 

capítulo: Introdução à Farmacovigilância, nº de páginas: 18 

 

capítulo: Área Física, Recursos Humanos, Recursos Materiais e Infra-Estrutura na Farmácia 

Hospitalar, nº de páginas: 10 

 

capítulo: Gestão da Qualidade e Indicadores na Farmácia Hospitalar, nº de páginas: 13 

 

capítulo: Seleção de Medicamentos, nº de páginas: 9 

 

capítulo: Aquisição de Medicamentos e Materiais, nº de páginas: 8 

 

capítulo: Armazenamento de Medicamentos, nº de páginas: 8 

 

capítulo: Sistemas de Distribuição de Medicamentos para Pacientes Internados, nº de páginas: 10 

 

capítulo: Erros de Medicação: Um Problema de Saúde Pública, nº de páginas: 7 

 

capítulo: Farmacoeconomia, nº de páginas: 9 

 

capítulo: Farmácia Clínica, nº de páginas: 7 
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Total de páginas do material didático: 99 

OUTRAS INFORMAÇÕES 
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Disciplina: SDE0899 - FARMACOBOTÂNICA 

PERFIL DO DOCENTE 

Professor com graduação em biologia ou em farmácia, titulado em nivel de pós graduação strictu 

sensu na area das ciencias farmacêuticas, ciências Biológicas , na sub area de farmacognosia, 

botânica ou farmacobotânica 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

A disciplina de Farmacobotânica traz elementos essenciais para que os alunos conheçam o papel da 

Botânica no âmbito de atuação do Farmacêutico. Desde o uso milenar das plantas pelo homem, 

passando pelas preparações farmacêuticas pelos boticários, até a síntese de moléculas, é 

apresentada uma visão da sua importância. Destaca-se aqui a sua aplicação em controle de 

qualidade e descrição de drogas vegetais, no que tange aos aspectos da morfologia vegetal. A 

Farmacobotânica prepara o aluno para atuação no campo da etnofarmacologia, no resgate e 

registro do conhecimento tradicional e popular de plantas medicinais. A disciplina  apresenta 

elementos que possam despertar no aluno o interesse pela descoberta de moléculas bioativas, 

obtidas a partir de plantas. 

Dentro da abordagem Farmacobotânica, faz-se a associação do uso da biodiversidade para o bem 

da saúde, com a preocupação com a preservação do meio ambiente e com as questões éticas que 

envolvem a biopirataria e a propriedade intelectual. 

EMENTA 

Botânica no contexto do Farmacêutico. Controle de qualidade de droga vegetal: aspectos macro e 

microscópicos. Plantas como fontes de moléculas bioativas. Estrutura da célula vegetal. Aspectos do 

desenvolvimento vegetal. Caracterização da morfologia vegetal e anatomia. 

OBJETIVO GERAL 

Desenvolver no aluno de Farmácia as habilidades necessárias ao controle de qualidade e 

autenticação de drogas vegetais, sob os aspectos morfológicos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

·     Levar o aluno a refletir sobre os aspectos envolvidos com o uso da flora nacional e sua relação 

com a biopirataria, propriedade intelectual e repartição de benefícios com as comunidades 

tradicionais. 

·     Discutir a qualidade do material vegetal empregado como matéria prima para produção de 
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fitoterápicos e drogas vegetais: falsificação e adulteração. 

·     Capacitar o aluno a reconhecer e descrever as características diagnósticas dos 4 principais filos 

vegetais e das 2 principais classes de Eudicotyledoneae 

·     Preparar o aluno para fazer a diagnose correta de Monocotyledoneae e Eudicotyledoneae, 

através da morfologia externa, e usá-la em controle de qualidade de droga vegetal. 

 Capacitar o aluno para descrever e usar a anatomia dos órgãos vegetativos e reprodutivos 
de espécies de Monocotyledoneae e Eudicotyledoneae, como ferramenta para o controle 
de qualidade de drogas vegetais. 

CONTEÚDOS 

UNIDADE 1: FARMACOBOTÂNICA E SUA IMPORTÂNCIA 

·         Plantas como matéria-prima para produção de medicamentos: os metabólitos secundários 

·         Características de estudos farmacológicos e fitoquímicos 

·         Seleção de plantas para estudos farmacológicos: proteção dos aspectos culturais tradicionais, 

e da biodiversidade; biopirataria e propriedade intelectual 

·         Nomes vulgares e científicos de plantas 

·         Conceito farmacognóstico de droga vegetal, fitoterápico, fitoterapia, princípio ativo, marcador 

químico, matéria-prima vegetal. 

·         Identificação de drogas vegetais e o seu significado para o controle de qualidade. 

UNIDADE 2: SISTEMÁTICA VEGETAL 

·      Importância da Sistemática Vegetal para o Farmacêutico 

·      Sistema de classificação e as categorias taxonômicas 

·      Conceito de espécie 

·      Os 4 principais filos vegetais e suas características diagnosticas 

·      As Monocotyledoneae e as Eudicotyledoneae: caracter[isticas diagnósticas 

·      Regras de nomenclatura botânica para a correta escrita dos nomes científicos em rótulos de 

chás e fitoterápicos e em suas bulas.  

UNIDADE 3: MÉTODOS DE ANÁLISE DA QUALIDADE DE DROGAS VEGETAIS 

·      Amostragem 

·      Autenticação da droga vegetal por morfologia comparada 



 

194 

 

·      Análise de pureza: matéria orgânica estranha, sujidade e teor de umidade 

·      Procedimentos fundamentais de microtécnica vegetal: coleta e cortes à mão livre 

·      Preparo de material para microscopia 

·      Análise de pó 

·      Microscopia óptica 

UNIDADE 4: CÉLULA VEGETAL 

·      Parede celular: características químicas e estruturais. Tipos 

·      Protoplasma: vacúolo e plastídios 

·      Inclusões celulares 

UNIDADE 5: HISTOLOGIA VEGETAL 

·    Meristemas primário e secundário; crescimento primário e seundário 

·    Sistema dérmico 

·    Sistema fundamental 

·    Sistema condutor 

·    Células e tecidos secretores 

UNIDADE 6: ANÁLISE MACRO E MICROSCÓPICA DE PLANTAS MEDICINAIS 

·         Raiz de Monocotyledoneae e Eudicotyledoneae 

·         Caule de Monocotyledoneae e Eudicotyledoneae 

·         Folha de Monocotyledoneae e Eudicotyledoneae 

·         Flor de Monocotyledoneae e Eudicotyledoneae 

Fruto e semente de Monocotyledoneae e Eudicotyledoneae 

PROCEDIMENTOS DE ENSINO 

Explanações teóricas, estímulo a discussões entre os alunos. Prática em laboratório para exercício 

das análises de controle de qualidade, microtécnica vegetal e diagnose macroscópica e identificação 

de filos, classes e famílias botânicas. 

RECURSOS 
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Quadro branco, datashow, microscópico em laboratório. Caminhadas pelo campus para percepção 

da diversidade vegetal e características de cada órgão vegetativo e reprodutivo. 

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO 

O processo de avaliação se dará através de relatórios para cada aula prática, estudos dirigidos e 

com provas teóricas em três etapas, sendo a última, opcional ou por necessidade de nota. 

Toda aula prática deve gerar um relatório, que será entregue ao professor ao final da aula. Os 

estudos dirigidos podem ser feitos em aula ou em casa. Os relatórios de aula prática e os estudos 

dirigidos valem até 1,0 (um) ponto. Sua média será somada à nota da prova (AV), correspondente. A 

prova (AV) valerá 9,0 (nove) pontos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

RAVEN, Peter H; EVERT, Ray F; EICHHORN, Susan E. Biologia vegetal. Tradução Ana Cláudia de 

Macêdo Vieira. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007. 830 p. il. 

SIMÕES, Claudia Maria Oliveira (Org.) et al. Farmacognosia: da planta ao medicamento. 6. ed. 

Florianópolis: UFSC, 2010. 1101 p. 

COSTA, Aloisio Fernandes. Farmacognosia. 5. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002. 

MATOS, Alcides Muniz Gomes de. Plantas medicinais: guia de seleção e emprego de plantas usadas 

em fitoterapia no Nordeste do Brasil. Fortaleza: Imprensa Universitária, 2000. 346 p. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

TAIZ, LINCOLN; ZEIGER, E. Fisiologia Vegetal, Porto Alegre: Artmed, 2009.  

ALQUINI, Yedo; TAKEMORI, Nathieli Keila. Organização estrutural de espécies vegetais de interesse 

farmacológico. Curitiba: Herbarium, 2000. 79 p. il. 

ROBBERS, James E; SPEEDIE, Marilyn K.; TYLER, Varro E. Farmacognosia e farmacobiotecnologia. São 

Paulo: Premier, c1997. 372 p. il.   

LIMA, J. L. S. et al. (Ed.). Plantas medicinais: de uso comum no Nordeste do Brasil. CEDAC, 2006. 

INDICAÇÃO MATERIAL DIDÁTICO 

Raven, Peter H.;Evert, Ray F.;Eichhorn, Susan E., Biologia Vegetal, editora: Guanabara Koogan, 

edição: 7, ano:2007 

capítulo: Sistemática: a Ciência da Diversidade Biológica, nº de páginas: 20 

 

capítulo: Introdução Às Angiospermas, nº de páginas: 18 
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capítulo: Desenvolvimento Inicial do Corpo da Planta, nº de páginas: 14 

 

capítulo: Células e Tecidos do Corpo da Planta, nº de páginas: 18 

 

capítulo: Raiz: Estrutura e Desenvolvimento, nº de páginas: 19 

 

capítulo: O Sistema Caulinar: Estrutura Primária e Desenvolvimento, nº de páginas: 33 

 

capítulo: Crescimento Secundário em Caules, nº de páginas: 22 

 

Total de páginas do material didático: 144 

OUTRAS INFORMAÇÕES 

Cada aula prática perdida, equivale a 0 (zero) na nota daquele relatório correspondente. Caso o 

aluno perca a prova teórica, a AV3 valerá 10, e serão desconsiderados os pontos de estudos 

dirigidos e aulas práticas correspondentes. O zero do relatório de aula prática só será 

desconsiderado, caso o aluno apresente declaração oficial de que estava trabalhanado, ou atestado 

médico de impedimento. 
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Disciplina: SDE0087 - FARMACODINÂMICA I 

PERFIL DO DOCENTE 

Professor com graduação em Farmácia, titulado em nivel de pós graduação strictu sensu na area das 

 ciências farmacêuticas ou Farmacologia ou em área correlata. 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

A farmacologia estuda os medicamentos utilizados na prevenção, diagnóstico e tratamento das 

doenças. É de suma importância entender como se divide a farmacologia, como o organismo 

interfere na eficiência dos esquemas posológicos e como a farmacologia atua sobre os sistemas 

biológicos segundo seus mecanismos de ação. A cada dia que passa mais fármacos estão se 

tornando obsoletos para a introdução de novos medicamentos com menos efeitos colaterais e 

melhor atividade farmacológica. 

EMENTA 

Introdução ao estudo da Farmacologia: Importância e divisão. Farmacocinetica: Absorção, 

Distribuição e Eliminação. Vias de administração. Fatores que alteram a ação de Farmacos. 

Bisdiponibilidade e Bioequivalencia. Farmacologia Molecular: receptores farmacológicos e 

segundos mensageiros. Farmacodinâmica: Interação fármaco-receptor. Introdução a Farmacologia 

do Sistema Nervoso Autonômico. Colinergicos: Colinomiméticos (Agonistas e anticolinesterásicos) e 

Antagonistas. Adrenérgicos: Agentes simpaticomiméticos de ação direta, indireta e Antagonistas. 

Tópicos Especiais: Antiinflamatórios Não esteroidais (AINES). Antiinflamatórios Esteroidais 

(Glicocorticóides). Anti-histamínicos. Antiúlcerosos. Anestésicos Locais. 

OBJETIVO GERAL 

Estudar os medicamentos sob todos os aspectos, desde a fonte, a absorção, o destino no 

organismo, o mecanismo de ação até os seus efeitos farmacológicos além dos mecanismos de 

velocidade e excreção, de maneira a reunir conhecimentos básicos sobre as substâncias utilizadas 

para modificar ou explorar sistemas fisiológicos ou estados patológicos, bem como avaliar sua 

aplicação imediata e direta no tratamento de doenças. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.      Analisar os conceitos farmacológicos, termos mais utilizados, diferenças entre farmacocinética 

e farmacodinâmica; 

2.      Justificar a importância da absorção dos medicamentos, entender as características  físico-

químicas que o fármaco dever ter para chegar no sítio de ação; 
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3.      Comparar  as vias de administração e suas específicas utilidades; 

4.      Diferenciar os fatores que influenciam a chegada e saída dos fármacos nos tecidos e sua 

excreção; 

5.      Analisar como se desenvolvem os esquemas posológicos terapêuticos; 

6.      Identificar os tipos de receptores biológicos e os tipos de interação do fármaco com o 

receptor; 

7.      Analisar a importância da farmacologia do SNA para o tratamento de doenças. 

8. Compreender a farmacoterapia da    inflamação, alergias e doenças autoimunes. 

CONTEÚDOS 

Unidade I - INTRODUÇÃO À FARMACOLOGIA 

1.1 - Histórico:  

1.2 - Conceitos 

1.3 – Ação da Farmacologia 

1.4 – Princípios para o desenvolvimentos de fármacos 

Unidade II - FARMACOCINÉTICA. 

2.1 -  Dinâmica da Absorção 

2.2 – Vias de Administração 

2.3 - Distribuição de Fármacos 

2.4 – Metabolismos de fármacos 

2.5 – Eliminação de fármacos 

2.6 – Biodisponibilidade e Bioequivalência 

2.7 – Farmacocinética Clínica 

2.8 – Estudos dirigidos com discussão de casos clínicos 

Unidade III - FARMACODINÂMICA 

3.1 – Alvos Bioquímicos dos fármacos 

3.2 – Tipos de receptores 
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3.3 – Interações do fármaco com o receptor 

3.4 – Aspectos quantitativos da dose-resposta 

3.5 – Análises Gráficas 

3.6 – Tipos de antagonistas 

Unidade IV – INTRODUÇÃO DA FARMACOLOGIA DO SNA E MOTOR SOMÁTICO 

4.1 – Anatomo-fisiologia do SNA 

4.2 – Neurotransmissão do SNA  

4.3 – Receptores colinérgicos e adrenérgicos 

4.4 – Efeitos fisiológicos 

Unidade V – FÁRMACOS DE AÇÃO COLINÉRGICA 

5.1 – Colinomiméticos; 

5.2 – Anticolinesterásicos; 

5.3 – Antagonistas muscarínicos, bloqueadores neuromusculares e bloqueadores ganglionares 

5.4 – Seminários com casos clínicos farmacológicos 

Unidade VI – FÁRMACOS DE AÇÃO SIMPÁTICA 

6.1 – Simpáticomiméticos de ação direta e indireta; 

6.2 – Simpaticolíticos; 

6.3 – Seminários com casos clínicos farmacológicos 

Unidade VII – MEDICAMENTOS DE AÇÃO NO PROCESSO INFLAMATÓRIO 

7.1 – AINES 

7.2 – Glicocorticóides 

7.3 – Histamina e anti-histamínicos 

7.4 – Anestésicos Locais 

Unidade VII – MEDICAMENTOS QUE ALTERAM A FUNÇÃO GASTROINTESTINAL 

8.1 – Farmacologia do trato gastrointestinal – antiulcerosos, antieméticos, antidiarréicos e laxativos. 
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PROCEDIMENTOS DE ENSINO 

Sugestões:  

Aula expositiva e atividades estruturadas 

Utilização dos recursos audio-visuais. 

Vídeos com demostração práticas de experimentação; 

Seminários a cada unidade terminada; 

Discussão de casos clínicos, relacionada ao uso de medicamentos com reconhecimento de efeitos 

colaterais dos mesmos, interação medicamentosas e reflexão sobre a atenção farmacêutica em 

casos específicos. 

Aula Prática; 

O professor apresenta a parte teórica da prática bem como todo o material a ser utilizado assim 

como o cuidado com o mesmo. Em seguida os alunos começam a fazer a prática com a observação 

e orientação do professor. 

Dinâmica: Os alunos serão divididos em grupos para a realização da prática. 

Serão feitas duas aulas práticas 

RECURSOS 

Quadro de lousa branca, retroprojetor e datashow. 

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO 

Sugestão 

A avaliação consistirá em três provas teóricas (AV1, AV2 e AV3). As AV1, AV2 valem 8,0 pontos e os 

2,0 pontos restantes são provenientes de trabalhos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

RANG, H. P. et al. Farmacologia. 7. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

KATZUNG, Bertram G. (Ed.). Farmacologia: básica & clínica. Tradução Patricia Lydie Voeux. 12. ed. 

Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, c2008. 991 p.  

GOODMAN, L.S., GILMAN, A. Bases farmacológicas da terapêutica. 12.ed. Rio de  Janeiro: McGraw-

Hill, 2012. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

SILVA, P. Farmacologia. 7 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.  

FUCHS, Flavio Danni; WANNMACHER, Lenita. Farmacologia clínica: fundamentos da terapêutica 

racional. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 1260 p. 

BRESOLIN, T.M.B., CECHINEL FILHO, V. Fármacos e Medicamentos: Uma Abordagem 

Multidisciplinar. São Paulo: Santos, Gen / Santos Editora, 2010. 

ALLEN, Loyd V.; POPOVICH, Nicholas G.; ANSEL, Howard C. Formas farmacêuticas e sistemas de 

liberação de fármacos. Porto ALegre: ARTMED, 2013. 716 p 

GOMES, Maria José Vasconcelos de Magalhães; REIS, Adriano Max Moreira. Ciências farmacêuticas: 

uma abordagem em farmácia hospitalar. São Paulo: Atheneu, 2011. 559 p. 

INDICAÇÃO MATERIAL DIDÁTICO 

Rang, Humphrey P. / Dale, Maureen M. / Ritter, J.M. / Flower, R. J. / Henderson, G., Rang and Dale 

Farmacologia 7/E, editora: Elsevier, edição: 7, ano:2012 

capítulo: Absorção e Distribuição de Fármacos, nº de páginas: 16 

 

capítulo: Metabolismo e Eliminação de Fármacos, nº de páginas: 8 

 

capítulo: Farmacocinética, nº de páginas: 9 

 

Bertram G. Katzung; Susan B. Masters; Anthony J. Trevor, Farmacologia Básica e Clínica (Lange), 

editora: AMGH, edição: 12, ano:2013 

capítulo: Capítulo 6. Introdução à farmacologia autonômica, nº de páginas: 18 

 

capítulo: Capítulo 7. Fármacos ativadores de colinoceptores e inibidores de colinesterase, nº de 

páginas: 17 

 

capítulo: Capítulo 8. Fármacos bloqueadores de colinoceptores, nº de páginas: 14 

 

capítulo: Capítulo 9. Agonistas adrenoceptores e fármacos simpatomiméticos, nº de páginas: 21 

 

capítulo: Capítulo 25. Anestésicos gerais, nº de páginas: 19 

 

capítulo: Capítulo 36. Fármacos anti-inflamatórios não esteroides, fármacos antirreumáticos 

modificadores da doença, analgésicos não opioides e fármacos usados na gota, nº de páginas: 23 

 

Total de páginas do material didático: 145 
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OUTRAS INFORMAÇÕES 
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Disciplina: SDE0088 - FARMACODINÂMICA II 

PERFIL DO DOCENTE 

Professor com graduação em Farmácia, titulado em nivel de pós graduação strictu sensu na area das 

 ciências farmacêuticas ou Farmacologia ou em área correlata. 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

A Farmacologia estuda como os medicamentos interagem com os organismos vivos. Neste sentido, 

seu estudo é fundamental para alicerçar a prática farmacêutica voltada ao acompanhamento 

farmacoterapêutico. A evolução tecnológica atual proporciona um desenvolvimento cada vez maior 

na área de fármaco-medicamentos, fato que tem exigido dos profissionais cada vez mais 

competência, visão crítica e ética, bem como capacidade de aprendizagem continuada. 

EMENTA 

Farmacologia do Sistema Nervoso Central. Farmacologia do sistema cardiovascular. Farmacologia 

nos processos infecciosos. Farmacologia do sistema endócrino. Farmacologia do sistema 

geniturinário. Quimioterapia antineoplásica. Farmacologia do sistema respiratório. 

OBJETIVO GERAL 

Capacitar os acadêmicos na compreensão dos efeitos farmacológicos dos medicamentos, bem como 

nos aspectos farmacocinéticos e farmacodinâmicos, e os resultados da sua utilização na prática 

clínica. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar, em cada grupo farmacológico, o mecanismo de ação e o perfil de eficácia e risco. 

Identificar os fármacos de cada grupo farmacológico; 

Conhecer as vias de administração e regimes posológicos dos medicamentos estudados; 

Compreender as diferenças farmacocinéticas de cada fármaco e suas conseqüências em relação a 

início de efeito, duração de efeito e tempo de meia-vida; 

Identificar as principais indicações clínicas de cada grupo farmacológico e/ou fármaco. 

CONTEÚDOS 

UNIDADE I ? Farmacologia do Sistema Nervoso Central 1.1 Fármacos hipnóticos e ansiolíticos 1.2 
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Fármacos antidepressivos e lítio 1.3 Fármacos anticonvulsivantes 1.4 Fármacos antipsicóticos 1.5 

Fármacos antiparkinsonianos 1.6 Fármacos e demência 1.7 Fármacos analgésicos opióides UNIDADE 

II ? Farmacologia do Sistema Cardiovascular 2.1 Fármacos em cardiopatia isquêmica 2.2 Fármacos 

anti-hipertensivos 2.3 Fármacos antitrombóticos 2.4 Fármacos usados em insuficiência cardíaca 2.5 

Fármacos antiarrítmicos 2.6 Fármacos usados em choque UNIDADE III ? Farmacologia nos Processos 

Infecciosos 3.1 Fármacos antibacterianos 3.1.1 Inibidores da síntese do folato 3.1.2 Inibidores da 

síntese de peptidioglicano 3.1.3 Inibidores da síntese protéica 3.1.4 Inibidores do DNA 3.2 Fármacos 

antivirais 3.3 Fármacos antiparasitários 3.4 Fármacos antifúngicos UNIDADE IV ? Farmacologia do 

Sistema Endócrino 4.1 Fármacos antidiabéticos 4.2 Fármacos e tireóide 4.3 Terapia de reposição 

hormonal 4.4 Anticoncepcionais 4.5 Fármacos e osteoporose UNIDADE V ? Farmacologia do Sistema 

Geniturinário 5.1 Contratores e relaxantes uterinos 5.2 Fármacos usados na disfunção erétil 5.3 

Fármacos para hiperplasia prostática benigna UNIDADE VI ? Quimioterapia oncológica 6.1 Fármacos 

antineoplásicos UNIDADE VII ? Farmacologia do Sistema Respiratório 7.1 Antiasmáticos 

PROCEDIMENTOS DE ENSINO 

AULAS TEÓRICAS Carga horária (36 horas) Aulas expositivas dialógicas com utilização de recursos 

audiovisuais (data-show, vídeos, filmes, reportagens). O objetivo das aulas teóricas é apresentar os 

principais tópicos do conteúdo aos alunos, para nortear os estudos individuais e facilitar a execução 

das aulas práticas e atividades estruturadas. ATIVIDADE ESTRUTURADA Carga horária (22 horas) 

Para cumprir esta carga-horária podem ser realizados seminários, palestras, estudos em grupo, 

trabalhos, entre outros. Os assuntos que serão desenvolvidos nas atividades estruturadas estão 

listados a seguir: - Sistema Nervoso Central: antiparkinsonianos; fármacos e demência. - Sistema 

Cardiovascular: insuficiência cardíaca; antiarrítmicos e choque. - Antinfecciosos: antiparasitários; 

antifúngicos. - Sistema Endócrino: fármacos e tireóide; terapia de reposição hormonal; 

anticoncepcionais; fármacos e osteoporose. - Sistema Geniturinário: contratores e relaxantes 

uterinos; fármacos em disfunção erétil; fármacos em hiperplasia prostática benigna. - 

Quimioterapia oncológica: antineoplásicos. - Sistema respiratório: antiasmáticos. AULAS PRÁTICAS 

Carga horária (18 horas) Estudo de caso e dispensação farmacêutica simulada (ver ?Roteiro de Aulas 

Práticas?) A seguir apresenta-se o passo-a-passo desta dinâmica: 1. O professor apresenta aos 

alunos um caso clínico referente a um conteúdo ministrado na aula teórica, onde há necessidade da 

intervenção e/ou da conduta do farmacêutico na resolução do problema de saúde do paciente. 2. O 

aluno precisa resolver o caso clínico sentindo-se no papel do farmacêutico, definindo uma conduta 

a ser tomada (ex: um medicamento dispensado, uma orientação, etc). Para resolver o caso clínico, o 

aluno deve consultar livros e materiais da área, buscando um respaldo baseado em evidências 

científicas para sua intervenção. 3. O aluno simula este atendimento no papel do farmacêutico, 

enquanto outro aluno é o paciente. O professor avalia a atuação do aluno que faz o papel do 

farmacêutico. OBS: esta dinâmica é adaptada do ECOE (Exame Clínico Objetivo Estruturado), um 

método avaliativo que focaliza mais as habilidades clínicas do que os conhecimentos teóricos,é um 

importante instrumento para prover a retroalimentação das ações. Originalmente, a dinâmica do 

ECOE é filmada, e os participantes assistem às simulações e se auto-avaliam.  
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RECURSOS 

Para aulas teóricas: quadro de lousa branca, retroprojetor e datashow. Para aulas práticas: mesas e 

cadeiras (sala de aula), livros e computadores com acesso a internet (biblioteca, laboratórios de 

informática). Para atividades estruturadas: quadro de lousa branca, retroprojetor, datashow e 

outras, de acordo com o planejamento do professor.  

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO 

Bimestre 1 (AV1): Prova teórica 1 = peso 7,0 Relatórios das atividades práticas e atividades 

estruturadas 1 = peso 3,0 Bimestre 2 (AV2): Prova teórica 2 = peso 7,0 Relatórios das atividades 

práticas e atividades estruturadas 2 = peso 3,0 AV3 = exame  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

GOODMAN, L.S., GILMAN, A. Bases farmacológicas da terapêutica. 12. ed. Rio de  Janeiro: McGraw-

Hill, 2012. 

RANG, H.P., DALE, M.M., RITTER, J.M. Farmacologia. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 

KATZUNG, B.G. Farmacologia básica e clínica. 10. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

SILVA, P. Farmacologia. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. 

BARROS, Luciana dos. Medicamentos na prática da farmácia clínica. Porto Alegre: ARTMED, 2013. 

1120p. ISBN 978-85-65852-97-5.  

GOMES, Maria José Vasconcelos de Magalhães; REIS, Adriano Max Moreira. Ciências farmacêuticas: 

uma abordagem em farmácia hospitalar. São Paulo: Atheneu, 2011. 559 p. 

BRESOLIN, Tania Mari Ballé; CECHINEL, Valdir Filho. Fármacos e medicamentos: uma abordagem 

multidisciplinar. São Paulo: Santos, 2010. 416p.  

FUCHS, F.D., WANNMACHER, L. Farmacologia clínica: fundamentos da terapêutica racional. 4. ed. 

Rio de  Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 

INDICAÇÃO MATERIAL DIDÁTICO 

Rang, Humphrey P. / Dale, Maureen M. / Ritter, J.M. / Flower, R. J. / Henderson, G., Rang and Dale 

Farmacologia 7/E, editora: Elsevier, edição: 7, ano:2012 

capítulo: O Coração, nº de páginas: 19 

 

capítulo: Fármacos Ansiolíticos e Hipnóticos, nº de páginas: 9 
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capítulo: Fármacos Antiepiléticos, nº de páginas: 13 

 

capítulo: Fármacos Antidepressivos, nº de páginas: 20 

 

capítulo: Fármacos Antibacterianos, nº de páginas: 16 

 

capítulo: Fármacos Antivirais, nº de páginas: 11 

 

capítulo: Fármacos Antifúngicos, nº de páginas: 6 

 

Bertram G. Katzung; Susan B. Masters; Anthony J. Trevor, Farmacologia Básica e Clínica (Lange), 

editora: AMGH, edição: 12, ano:2013 

capítulo: Capítulo 40. Hormônios e inibidores gonadais, nº de páginas: 27 

 

capítulo: Capítulo 41. Hormônios pancreáticos e fármacos antidiabéticos, nº de páginas: 26 

 

Total de páginas do material didático: 147 

OUTRAS INFORMAÇÕES 
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Disciplina: SDE0900 - FARMACOEPIDEMIOLOGIA 

PERFIL DO DOCENTE 

Professor com graduação em Farmácia, titulado em nivel de pós graduação strictu sensu na area das 

 ciências farmacêuticas ou saúde coletiva ou em área correlata. 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

Os medicamentos são tecnologias em saúde que passaram a ser de interesse para a epidemiologia 

 pela extensão de seu uso envolvendo populações e percepção  de risco associado a sua utilização. 

Nesse contexto se desenvolve a farmacoepidemiologia, utilizando os conhecimentos de 

farmacologia terapêutica com o raciocinio epidemiológico, clinico, com o objetivo de estudar, 

caracterizar e controlar os usos e efeitos (benéficos ou adversos) dos tratamentos farmacológicos. 

Congregando, também, a farmacovigilancia, que providencia a informação sobre inconformidades 

no uso do medicamento, e a farmacoeconomia, que se ocupa com impacto economico a saude 

produzidos pelo medicamento. 

EMENTA 

Estudos epidemiologia clinica e metodologia de saude baseada em evidencias.  

Medidas de associação.  Conceitos em farmacoepidemiologia. Estudos de Utilização de 

Medicamentos: conceitos e métodos. Farmacovigilância: conceitos e métodos. Farmacoeconomia: 

conceitos e métodos. 

 

OBJETIVO GERAL 

1. Compreender o que plano de ensino da disciplina e sua importância; 

2. Introduzir o aluno no conteúdo da farmacoepidemiologia, com enfoque nos estudos de utilização 

de medicamentos, na farmacovigilancia e na farmacoeconomia. 

3. Fornecer os instrumentos necessários para que possam operar os sistemas de saúde, além de 

subsidiá-los em decisões estratégicas na área de Assistência Farmacêutica. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Conhecer os conceitos, objetivos e estudos da epidemiologia clinica e saúde baseada em 

evidencias, principalmente no que tange a epidemiologia dos medicamentos; 

2. Conhecer as medidas de associação assim como os estudos epidemiológicos; 
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3. Construir o conceito da farmacoepidemiologia, relacionando-o ao uso do medicamento. 

4. Caracterizar os principais aspectos empregados nos estudos de utilização de medicamentos. 

5. Relacionar a noção de risco no contexto da utilização de medicamentos, articulando-a à 

farmacovigilância  e realizar uma notificação de queixa tecnica e/ou reação adversa a 

medicamentos. 

6. Identificar causas e consequencias de erros de medicação. 

7. Contextualizar os conhecimentos sobre impactos economicos e os beneficios a saúde produzidos 

pelos fármacos. 

CONTEÚDOS 

Unidade I - INTRODUÇÃO À FARMACOEPIDEMIOLOGIA. 

1.1 - Histórico: evolução do conceito da farmacoepidemiologia 

1.2 - Fundamentos 

Unidade II - EPIDEMIOLOGIA CLINICA E SAÚDE BASEADA EM EVIDENCIAS 

2.1 - Ensaios clinicos randomizados, revisões sistemáticas e matanálises de ensaios clinicos 

comparaveis. 

2.2. Estudos de coorte, caso-controle e transversais. 

2.3. Medidas de associação: risco relativo (RR), razão de chances (RC) risco atribuível (RA), redução 

de risco relativa (RRR), numero necessário para tratar (NNT) e numero necessário para causar efeito 

colateral (NNEC) 

Unidade III - FARMACOVIGILANCIA 

3.1 -Linhas introdutórias à Farmacovigilância: histórico e objetivos. 

3.2. Reações adversas a medicamentos (RAM) 

3.3. Coleta de informações e determinação da causalidade de RAM 

3.4. Notificação e inspeção de queixas tecnicas de medicamentos 

3.5. Notificação de enefetividade de medicamento, uso abusivo e erros de medicação. 

 

UNIDADE IV - ESTUDOS DE UTILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS 

 

4.1. Os estudos de utilização de medicamentos: objetivos e aplicações; 

4.2. Os estudos de utilização de medicamentos qualitativos, 

4.4. Ferramentas para padronização dos estudos: Classificação Anatomico-Terapeutico-Quimica 

(ATC) e dose Diaria Definida (DDD). 

 

UNIDADE V - FARMACOECONOMIA  

5.1. Historico: evolução do conceito de farmacoeconomia. 
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5.2. Análise de avaliação economica dos medicamentos: análise de minimização de custos ou 

simples análise (AMC), análise custo-efetividade (ACE), analise custo-utilidade (ACU) e analise custo-

beneficio (ACB). 

5.3. Analise dos resultados: razão custo-efetividade e razão incremental. 

 

 

 

PROCEDIMENTOS DE ENSINO 

Sugestões:  

Aula teórico-expositiva; utilizando estudos de epidemiologia clinica e estudos de utilização de 

medicamentos ; preparar o material para exposição em PowerPoint. 

Aula no laboratório de informática 

A atividade no laboratório de informática tem como objetivo apresentar ao aluno bases de dados 

em saúde como, por exemplo, o Pubmed Scielo, Cochrane e os constantes no SIA . Deve ser 

realizado um roteiro de aula a fim que a atividade seja estruturada. A partir do site da ANVISA, 

pode-se trabalhar com alunos informações de farmacovigilancia e farmacoepidemiologia, além da 

possibilidade de trabalhar com as notificaçoes de queixas tecnicas e de reações adversas. 

RECURSOS 

Aula teórico-expositiva utilizando estudos de epidemiologia; preparação de material para exposição 

em power point; aula no laboratório de informática. 

a atividade no laboratório de informática tem como objetivo apresentar ao aluno bases de dados 

 em saúde. Deve ser realizado um roteiro de aula a fim de que a atividade seja estruturada. A partir 

do site da ANVISA, pode-se trabalhar com alunos inofrmações de farmacovigilancia e 

farmacoepidemiologia, além da possibildiade de trabalhar com as notificações de queixas tecnicas e 

de reações adversas. 

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO 

Na avaliação da aprendizagem, serão considerados critérios qualitativos e quantitativos relacionaso 

as atividades discentes, conforme normatização contida no regimetno da instituição. 

O aluno será avaliado em 3 etapas: AV1, AV2, e AV3, sendo a AV1 e AV2 provas unificadas. 

A cada uma das provas será atribuido grau de zero a 8,0 (oito) pontos  sendo os pontos restantes 

destinados a possivel avaliação de trabalhos academicos, de acordo com as especificidades de cada 

curso. A AV3 será elaborada com base em todo o conteudo programático da disciplina. 

Para aprovação o aluno  
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

YANG, Yi; WEST-STRUM, Donna. Compreendendo a Farmacoepidemiologia (Lange). São Paulo: 

McGraw-Hill. 2013. 208 p. 

MASTROIANNI, Patricia; VARALLO, Fabiana Rossi. Farmacovigilância para Promoção do Uso Correto 

de Medicamentos. Porto Alegre: Artmed. 2013. 184 p. 

CASTRO, Claudia Garcia Serpa Osorio de (Coord.). Estudos de utilização de medicamentos: noções 

básicas. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2002. 90 p. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

MEDRONHO, M. A. et al. Epidemiologia. São Paulo: Editora Atheneu, 2008. 

RASCATI, Karen L. Introdução à Farmacoeconomia. Porto Alegre: Artmed. 2009. 280 p. 

ROUQUAYROL, Maria Zelia; SILVA, Marcelo Gurgel Carlos da. Epidemiologia e saúde.. 7. ed. São 

Paulo: MEDBOOK, 2013. 709 p. ISBN 978-85-99977-84-2.  

GORDIS, Leon. Epidemiologia. 4.ed. Rio de Janeiro: Revinter, 2010. 372 p 

1. DATASUS. Disponível em: <www.datasus.gov.br> 

2. Ministério da Saúde . Disponível em: <www.saude.gov.br> 

3. Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. Disponível em: <www.anvisa.gov.br> 

 

INDICAÇÃO MATERIAL DIDÁTICO 

Pereira, Maurício Gomes, Epidemiologia - Teoria e Prática, editora: Guanabara Koogan, edição: 1, 

ano:1995 

capítulo: Indicadores de Saúde, nº de páginas: 27 

 

capítulo: Variáveis Relativas às Pessoas, nº de páginas: 31 

 

capítulo: Variáveis Relativas ao Lugar, nº de páginas: 27 

 

capítulo: Variáveis Relativas ao Tempo, nº de páginas: 23 

 

capítulo: Métodos Empregados em Epidemiologia, nº de páginas: 20 

 

Total de páginas do material didático: 128 
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OUTRAS INFORMAÇÕES 
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Disciplina: SDE0090 - FARMACOGNOSIA I 

PERFIL DO DOCENTE 

Professor com graduação em Farmácia, titulado em nivel de pós graduação strictu sensu na area das 

 ciências farmacêuticas, Quimica de produtos naturais ou em área correlata. 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

Disciplina da área de produtos naturais, conectada principalmente com os aspectos botânicos, 

químicos, farmacológicos e toxicológicos de drogas vegetais. 

EMENTA 

Histórico, conceitos e aspectos legais de plantas medicinais, drogas vegetais e fitoterápicos. 

Desenvolvimento, produção e controle de qualidade de fitoterápicos. Fotossíntese. Biossíntese e 

características químicas e farmacológicas dos seguintes grupos: carboidratos e polissacarídeos; 

ácidos graxos e derivados; quinonas; terpenos, monoterpenos, sesquiterpenos, diterpenos, 

tetraterpenos, cardiotônicos e saponinas. 

OBJETIVO GERAL 

Proporcionar que o acadêmico conheça os princípios da fitoterapia contribuindo para a formação de 

um profissional com capacidade de diferenciar os principais grupos farmacognósticos e sua 

aplicação racional na terapêutica.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Proporcionar ao acadêmico os conhecimentos básicos de fitoterapia, visando a formação de um 

profissional que possa conduzir o uso racional de fitoterápicos. Capacitar o acadêmico para o 

desenvolvimento de medicamentos fitoterápicos e o controle de qualidade destes produtos. 

Discorrer sobre as principais características biossintéticas químicas e farmacológicas dos seguintes 

grupos farmacognósticos: carboidratos e polissacarídeos; ácidos graxos e derivados; quinonas; 

terpenos, monoterpenos, sesquiterpenos, diterpenos, tetraterpenos, cardiotônicos e saponinas. 

Verificar a importância da fotossíntese no metabolismo vegetal. Estudar as indicações terapêuticas, 

efeitos adversos e interações medicamentosas de algumas plantas medicinais que tenham como 

princípios ativos principais: carboidratos e polissacarídeos; ácidos graxos e derivados; quinonas; 

terpenos; cardiotônicos e saponinas. 

CONTEÚDOS 

Unidade 1 1 Introdução a Farmacognosia 1.1 Conceituação de planta medicinal, droga vegetal e 
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fitoterápicos. 1.2 Histórico do emprego de plantas medicinais na terapêutica. 1.3 Legislação 

brasileira para drogas vegetais e medicamentos fitoterápicos. 1.4 Desenvolvimento de 

medicamentos fitoterápicos 1.4.1 Etnofarmacologia 1.4.2 Importância da identificação vegetal e dos 

aspectos agronômicos 1.4.3 Métodos de extração e purificação 1.4.4 Introdução à fitoquímica 1.5 

Controle de Qualidade de Fitoterápicos Unidade 2 2 Fotossíntese e obtenção de carboidratos 2.1 

Fotossíntese 2.1.1 Conceitos gerais e organização do aparelho fotossintético 2.1.2 Absorção de luz 

2.1.3 Mecanismos de transporte de elétrons 2.1.4 Transporte de prótons e síntese de ATP 2.1.5 

Ciclo de Calvin 2.1.6 Ciclo fotossintético oxidativo 2.2 Carboidratos 2.2.1 Características químicas, 

métodos de obtenção e análise 2.2.2 Monossacarídeos 2.2.2.1 Usos farmacêuticos da glicose, da 

frutose 2.2.3 Dissacarídeos 2.2.3.1 Usos farmacêuticos 2.2.4 Polissacarídeos 2.2.4.1 Aplicações 

terapêuticas de polissacarídeos e mecanismo de ação 2.2.4.2 Gomas, amido, mucilagens, celulose e 

hemiceluloses Unidade 3 3 Ácidos graxos e derivados 3.1 Biossíntese e características químicas de 

ácidos graxos e derivados 3.2 Propriedades Farmacológicas 3.2.1 Azeites vegetais de interesse 

farmacêutico: óleo de rícino, manteiga de cacau, óleo de girassol e óleo de oliva 3.2.2 Ceras 3.3 

Métodos de detecção e análise de ácidos graxos Unidade 4 4 Quinonas 4.1 Características químicas 

e classificação 4.2 Biogênese 4.4 Obtenção e análise 4.5 Atividades farmacológicas 4.5.1 Mecanismo 

de ação das antraquinonas com propriedades laxativas 4.5.2 Efeitos colaterais das antraquinonas 

laxativas 4.6 Drogas Vegetais Clássicas: Cassia angustifolia Vahl – Sene; Rhamnus purshiana DC. – 

Cáscara Sagrada; Rheum palmatum L. - Ruibarbo Unidade 5 5 Terpenos 5.1 Características químicas 

e biossíntese 5.2 Classificação 5.2.1 Monoterpenos 5.2.1.1 Aplicações farmacológicas 5.2.1.2 Drogas 

vegetais clássicas: Piper nigrum L. - Pimenta do reino; Rosmarinus officinalis L. – Alecrim. 5.2.2 

Sesquiterpenos 5.2.2.1 Aplicações terapêuticas 5.2.2.2 Principais drogas vegetais: Matricaria 

recutita L. – Camomila; Cinnamomum zeylanicum Blume – Canela; Valeriana officinalis L. – 

Valeriana. 5.2.3 Diterpenos 5.2.3.1 Aplicações farmacológicas 5.2.3.2 Drogas vegetais clássicas: 

Ginkgo biloba L. – Ginkgo; Stevia rebaudiana (Bertoni) Bertoni – Stévia. 5.2.4 Tetraterpenos 5.2.4.1 

Aplicações terapêuticas das principais drogas Unidade 6 6 Saponinas 6.1 Características químicas e 

biossíntese 6.2 Métodos de obtenção e análise 6.3 Emprego farmacêutico 6.4 Drogas vegetais 

clássicas: Glycyrrhiza glabra L. – alcaçuz; Panax ginseng C.A. Mey. – Ginseng. Unidade 7 7 

Cardiotônicos 7.1 Características químicas e biossíntese 7.2 Métodos de obtenção e análise 7.3 

Emprego farmacêutico 7.4 Relação estrutura-atividade 7.5 Drogas vegetais clássicas: Digitalis 

purpurea L. – dedaleira; Strophantuhs gratus Baill – estrofanto. Parte Experimental 1 Controle de 

qualidade de drogas vegetais 2 Métodos de extração - Teor de extrativos 3 Controle de qualidade de 

mel 4 Diferenciação de gomas 5 Controle de qualidade de óleos vegetais 6 Detecção de 

antraquinonas em drogas vegetais 7 Extração de óleos voláteis 8 Detecção e quantificação de 

saponinas 9 Detecção de cardiotônicos em drogas vegetais  

PROCEDIMENTOS DE ENSINO 

As aulas Teóricas são expositivas e ministradas com auxílio dos recursos didáticos disponíveis. As 

aulas Práticas possuem uma parte expositiva e uma parte experimental realizada pelos alunos em 

laboratório de farmacognosia.  
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RECURSOS 

Quadro Branco e marcadores coloridos, retroprojetores e datashow. Laboratório de farmacognosia 

e farmacobotânica com vidrarias e equipamentos específicos. 

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO 

O processo de avaliação será composto de três etapas, Avaliação 1 (AV1), Avaliação 2 (AV2) e 

Avaliação 3 (AV3). As avaliações poderão ser realizadas através de provas teóricas, provas práticas, 

e realização de projetos ou outros trabalhos, representando atividades acadêmicas de ensino, de 

acordo com as especificidades de cada disciplina. A soma de todas as atividades que possam vir a 

compor o grau final de cada avaliação não poderá ultrapassar o grau máximo de 10, sendo 

permitido atribuir valor decimal às avaliações. Caso a disciplina, atendendo ao projeto pedagógico 

de cada curso, além de provas teóricas e/ou práticas contemple outras atividades acadêmicas de 

ensino, estas não poderão ultrapassar 20% da composição do grau final. A AV1 contemplará o 

conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo o das atividades estruturadas. As AV2 e AV3 

abrangerão todo o conteúdo da disciplina, incluindo o das atividades estruturadas. Para aprovação 

na disciplina o aluno deverá: 1. Atingir resultado igual ou superior a 6,0, calculado a partir da média 

aritmética entre os graus das avaliações, sendo consideradas apenas as duas maiores notas obtidas 

dentre as três etapas de avaliação (AV1, AV2 e AV3). A média aritmética obtida será o grau final do 

aluno na disciplina. 2. Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações. 

3. Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

SIMÕES, Claudia Maria Oliveira (Org.) et al. Farmacognosia: da planta ao medicamento. 6. ed. 

Florianópolis: UFSC, 2010. 1101 p. 

COSTA, Aloisio Fernandes. Farmacognosia. 6. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002. v. 

TAIZ, LINCOLN; ZEIGER, E. Fisiologia Vegetal, Porto Alegre: Artmed, 2009. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

MATOS, Alcides Muniz Gomes de. Plantas medicinais: guia de seleção e emprego de plantas usadas 

em fitoterapia no Nordeste do Brasil. Fortaleza: Imprensa Universitária, 2000. 346 p. 

SCHULZ, Volker; HÄNSEL, Rudolf; TYLER,Varro E. Fitoterapia racional: um guia de fitoterapia para as 

ciências da saúde. Barueri-SP: Manole, 2002. 386 p. il. 

SARKER, Satyajit D.; NAHAR, Lutfun. Química para estudantes de farmácia: química geral, orgânica e 

de produtos naturais. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 326 p 

RAVEN, Peter H.; EVERT, Ray F.; EICHHORN, Susan E. Biologia vegetal. Rio de Janeiro: Guanabara 
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Koogan, 2007. 830 p. 

LIMA, J. L. S. et al. (Ed.). Plantas medicinais: de uso comum no Nordeste do Brasil. CEDAC, 2006. 

INDICAÇÃO MATERIAL DIDÁTICO 

  

OUTRAS INFORMAÇÕES 

Sites de interesse: Sociedade brasileira de farmacognosia http://www.sbfgnosia.org.br/ Revista 

brasileira de farmacognosia http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=0102-

695X&lng=en&nrm=iso 
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Disciplina: SDE0091 - FARMACOGNOSIA II 

PERFIL DO DOCENTE 

Professor com graduação em Farmácia, titulado em nivel de pós graduação strictu sensu na area das 

 ciências farmacêuticas , Quimica de produtos naturais ou em área correlata. 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

Disciplina do eixo das ciências farmacêuticas, com conhecimentos específicos sobre química de 

produtos naturais, fitoquímica, farmacologia e toxicologia de plantas medicinais e medicamentos 

fitoterápicos . 

EMENTA 

A via do ácido chiquímico e seus metabólitos. Fenilpropanóides, lignóides, cumarinas, flavonóides e 

taninos. Farmacologia e toxicologia das drogas ricas em metabólitos da via do ácido chiquímico. 

Alcalóides e sua caracterização, propriedades fisico-químicas, extração e identificação. Classificação 

dos alcalóides segundo seu ácido aminado precursor e tipo de anel. Alcalóides tropânicos, 

pirrolizidínicos, piperidínicos, imidazólicos, derivados da L-fenilalanina e tirosina, derivados do L-

triptofano e metilxantinas. Farmacologia e toxicologia das drogas ricas em alcalóides., 

OBJETIVO GERAL 

 

1.Introduzir o aluno na ciência da Farmacognosia, uma das disciplinas específicas do profissional 

farmacêutico.  

2. Aplicar os conhecimentos obtidos em outras disciplinas, integrando-os na vida profissional do 

aluno.  

3. Caracterizar as principais drogas vegetais: Histórico, características, descrição botânica, principais 

constituintes químicos, propriedades farmacológicas e toxicologia das drogas vegetais. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Conhecer as principais drogas vegetais e fitoterápicos ricos em alcalóides, taninos, flavonóides, 

cumarinas, lignóides e fenilpropanóides.  

2. Aprender a detectar tais substâncias em drogas vegetais e fitoterápicos.  

3. Aplicar técnicas de controle de qualidade para qualificar e quantificar drogas vegetais e 

fitoterápicos.  

4. Aprender as principais propriedades farmacológicas e toxicológicas das drogas vegetais e 

fitoterápicos ricos em alcalóides e derivados da via do ácido chiquímico. 
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CONTEÚDOS 

Unidade 1 - A via do ácido chiquímico.  

1.1) Formação do ácido chiquímico, ácido corísmico, ácido prefênico, l-fenilalanina, l-tirosina, l-

triptofano e ácido nicotínico.  

1.2) Fenilpropanóides: Caracterização, formação, importância, propriedades farmacológicas e 

toxicológicas.  

1.3) Drogas com fenilpropanóides: Canela, cravo-da-índia, anis estrelado e verde, noz moscada, 

sassafrás e erva-doce.  

1.4) Lignóides: Caracterização, formação, classificação, importância, propriedades farmacológicas e 

toxicológicas.  

1.5) Drogas com lignóides: Podófilo e cardo-mariano  

1.6) Cumarinas: Caracterização, formação, classificação, importância, propriedades farmacológicas e 

toxicológicas.  

1.7) Drogas com cumarinas: Guaco, Melilotus e Angélica.  

1.8) Flavonóides: Caracterização, formação, classificação, importância, propriedades farmacológicas 

e toxicológicas.  

1.9) Drogas com flavonóides: Calêndula, Sabugueiro, Bétula, Camomila, Maracujá, Crataegus e 

Ginkgo biloba.  

1.10) Taninos: Caracterização, formação, classificação, importância, propriedades farmacológicas e 

toxicológicas.  

1.11) Drogas com taninos: Hamamelis, Romã, Barbatimão e ácido tânico.  

Unidade 2 - Alcalóides.  

2.1) Introdução: Definição, histórico, localização nos vegetais, funções nos vegetais, ocorrência e 

distribuição, classificação, detecção e caracterização, extração, isolamento e análise qualitativa e 

quantitativa.  

2.2 ) Alcalóides tropânicos: Caracterização, formação, importância, propriedades farmacológicas e 

toxicológicas. Principais drogas: Beladona, Meimendro, Estramônio e Coca.  

2.3) Alcalóides pirrolizidínicos: Caracterização, formação, importância e propriedades toxicológicas. 

Principal droga confrei.  

2.4) Alcalóides piperidínicos: Caracterização, formação, importância, propriedades farmacológicas e 

toxicológicas. Principais drogas: Romã e Cicuta.  

2.5)Alcalóides derivados da L-fenilalanina e L-tirosina: Caracterização, formação, importância, 

propriedades farmacológicas e toxicológicas. Principais drogas: Peiote, Papoula, Boldo do chile, 

Bérberis, Hidraste, Cólchico e Efedra  

2.6) Alcalóides indólicos: Caracterização, formação, importância, propriedades farmacológicas e 

toxicológicas. Principais drogas: Caapi, Esporão do centeio, Quina, Noz vômica, Rauvolfia, Vinca.  

2.7) Alcalóides imidazólicos: Caracterização, formação, importância, propriedades farmacológicas e 

toxicológicas. Principal droga: Jaborandi.  

2.8) Metilxantinas: Caracterização, formação, importância, propriedades farmacológicas e 

toxicológicas. Principais drogas: Mate, Chá-verde, guaraná e cola.  

Parte experimental  

Prática 1 - Extração de óleos essencias ricos em fenilpropanóides. 
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Prática 2 - Cromatografia em camada fina na análise do óleo essencial de canela e cravo-da-índia. 

Prática 3 - Detecção de cumarinas em drogas vegetais. 

Prática 4 - Detecção de flavonóides em drogas vegetais. 

Prática 5 - Detecção de taninos em drogas vegetais. 

Prática 6 - Extração ácido/base de alcalóides e detecção com reagentes de precipitação. 

Prática 7 - Reação de Vitali para alcalóides tropânicos. 

Prática 8 - Detecção de Pilocarpina em extratos de Jaborandi. 

Prática 9 - Reação da murexida para metilxantinas. 

 

PROCEDIMENTOS DE ENSINO 

As aulas Teóricas são expositivas e ministradas com auxílio dos recursos didáticos disponíveis nos 

campi. 

As aulas Práticas possuem uma parte expositiva e uma parte experimental realizada pelos alunos 

em laboratório de farmacognosia.  

Ficam também disponíveis todo o material didático (apostila de aulas práticas, textos 

complementares e listas de exercícios) na Internet (sala virtual) 

RECURSOS 

Quadro Branco e marcadores coloridos, retroprojetores e datashow. Laboratório de farmacognosia 

e farmacobotânica com vidrarias e equipamentos específicos. 

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO 

O processo de avaliação será composto de três etapas, Avaliação 1 (AV1), Avaliação 2 (AV2) e 

Avaliação 3 (AV3). 

As avaliações poderão ser realizadas através de provas teóricas, provas práticas, e realização de 

projetos ou outros trabalhos, representando atividades acadêmicas de ensino, de acordo com as 

especificidades de cada disciplina. A soma de todas as atividades que possam vir a compor o grau 

final de cada avaliação não poderá ultrapassar o grau máximo de 10, sendo permitido atribuir valor 

decimal às avaliações. Caso a disciplina, atendendo ao projeto pedagógico de cada curso, além de 

provas teóricas e/ou práticas contemple outras atividades acadêmicas de ensino, estas não poderão 

ultrapassar 20% da composição do grau final.  

A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo o das atividades 

estruturadas.  

As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina, incluindo o das atividades estruturadas.  

Para aprovação na disciplina o aluno deverá:  

1. Atingir resultado igual ou superior a 6,0, calculado a partir da média aritmética entre os graus das 

avaliações, sendo consideradas apenas as duas maiores notas obtidas dentre as três etapas de 

avaliação (AV1, AV2 e AV3). A média aritmética obtida será o grau final do aluno na disciplina. 

2. Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações. 
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3. Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

SIMÕES, C. E Col. Farmacognosia da planta ao medicamento. 6. ed. Brasil, editora da UFSC e da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2010. 

ALONSO, J. Tratado de Fitofarmacos y nutracéuticos. Argentina, Editora Corpus Editorial y 

Distribuidora, 2007. 

COSTA, A. F. Farmacognosia. 4. ed. Lisboa: Editora Fundação Calouste Gulbenkian, 1994. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

EVANS, William Charles. Trease and Evans' pharmacognosy. Edinburgh: W. Saunders, 2002. 585 p. 

LIMA, J. L. S. et al. (Ed.). Plantas medicinais: de uso comum no Nordeste do Brasil. CEDAC, 2006. 

RAVEN, Peter H.; EVERT, Ray F.; EICHHORN, Susan E. Biologia vegetal. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2007. 830 p. 

MATOS, Alcides Muniz Gomes de. Plantas medicinais: guia de seleção e emprego de plantas usadas 

em fitoterapia no Nordeste do Brasil. Fortaleza: Imprensa Universitária, 2000. 346 p. 

INDICAÇÃO MATERIAL DIDÁTICO 

FILHO, J. M. B. Lignanas, neolignanas e seus análogos. In: SIMÕES, C. M. O.; SCHENKEL, E. P.; 

GOSMANN, G.; MELLO, J. C. P.; MENTZ, L. A.; PETROVICK, P. R. Farmacognosia: da planta ao 

medicamento. 6a edição Porto Alegre/Florianópolis: UFRGS/UFSC, p. 557-575, 2007. (18 páginas)  

 

KUSTER, R. M. ROCHA, L. M. Cumarinas, cromonas e xantonas. In: SIMÕES, C. M. O.; SCHENKEL, E. 

P.; GOSMANN, G.; MELLO, J. C. P.; MENTZ, L. A.; PETROVICK, P. R. Farmacognosia: da planta ao 

medicamento. 6a edição Porto Alegre/Florianópolis: UFRGS/UFSC, p. 537-556, 2007. (19 páginas)  

 

 

ZUANAZZI, J. A. S. MONTANHA, J. A. Flavonóides. In: SIMÕES, C. M. O.; SCHENKEL, E. P.; GOSMANN, 

G.; MELLO, J. C. P.; MENTZ, L. A.; PETROVICK, P. R. Farmacognosia: da planta ao medicamento. 6a 

edição Porto Alegre/Florianópolis: UFRGS/UFSC, p. 577-614, 2007. (37 páginas)  

 

SANTOS, S C., MELLO. J. C. P. Taninos. In: SIMÕES, C. M. O.; SCHENKEL, E. P.; GOSMANN, G.; MELLO, 

J. C. P.; MENTZ, L. A.; PETROVICK, P. R. Farmacognosia: da planta ao medicamento. 6a edição Porto 

Alegre/Florianópolis: UFRGS/UFSC, p. 615-656, 2007. (41 páginas)  

 

HENRIQUES, A. T., LIMBERGER, R. P., KERBER, V. A. MORENO, P. R. H. Alcalóides: generalidades e 



 

220 

 

aspectos básicos. In: SIMÕES, C. M. O.; SCHENKEL, E. P.; GOSMANN, G.; MELLO, J. C. P.; MENTZ, L. 

A.; PETROVICK, P. R. Farmacognosia: da planta ao medicamento. 6a edição Porto 

Alegre/Florianópolis: UFRGS/UFSC, p. 765-791, 2007. (26 páginas) 

OUTRAS INFORMAÇÕES 

sites de interesse.  

Sociedade brasileira de farmacognosia http://www.sbfgnosia.org.br/  

 

Revista brasileira de farmacognosia http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=0102-

695X&lng=en&nrm=iso 
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Disciplina: SDE0093 - FARMACOTÉCNICA HOMEOPÁTICA 

PERFIL DO DOCENTE 

Professor com graduação em Farmácia, com titulação em nivel de pós graduação em homeopatia 

ou farmacotécnica homeopática. 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

Disciplina do eixo das ciências farmacêuticas, com conhecimento específico sobre 

farmacotécnica homeopática. 

EMENTA 

Homeopatia: histórico, definição e princípios. Contexto saúde-doença. Matérias médicas. 

Repertorização.  Escolas Homeopáticas. Farmacotécnica homeopática: aspectos legais da 

farmacotécnica homeopática; insumos inertes e ativos; material de origem (fonte, nomenclatura e 

classificação); forma farmacêutica básica (tintura-mãe); formas farmacêuticas derivadas para 

estoque (métodos e escalas); formas farmacêuticas derivadas para dispensação para uso oral (dose 

única e dose repetidas) e uso externo. Prescrições homeopáticas. Potências tóxicas. Orientações 

farmacêuticas. 

OBJETIVO GERAL 

Os acadêmicos deverão: 

1. Adquirir conhecimento sobre a  filosofia homeopática (histórico, princípios, matéria -médica, 

repertorização); 

2. Adquirir conhecimento sobre as técnicas de manipulação dos medicamentos homeopáticos, uma 

das atividades específicas do profissional farmacêutico;  

3. Aprender quais as formas farmacêuticas existentes na área da homeopatia e como manipulá-las; 

4. Conhecer os aspectos legais que envolvem a manipulação homeopática; 

5. Associar e aplicar os conhecimentos adquiridos em disciplinas anteriores, integrando-os na 

atividade profissional que envolve a manipulação homeopática. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Os acadêmicos deverão adquirir habilidades e competências para: 
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1. Diferenciar a homeopatia de outras práticas terapêuticas; 

2. Esclarecer a sociedade sobre a homeopatia; 

3. Manipular formas farmacêuticas homeopáticas para estoque e dispensação; 

4. Analisar prescrições homeopáticas; 

5. Realizar orientação farmacêutica para so correto dos medicamentos homeopáticos. 

CONTEÚDOS 

1. Homeopatia: definição, histórico, princípios básicos. 

2. Homeopatia: contexto saúde e doença. Escolas homeopáticas. Tratamento homeopático.  

3. Medicamentos homeopáticos: definição, requisitos básicos para manipulação, literatura básica, 

formas de apresentação. 

4. Medicamento homeopático: origem, nomenclatura, veículos/excipientes, policrestos, semi 

policrestos e placebos. 

5. Formas farmacêuticas básicas (tinturas-mãe). 

6. Formas farmacêuticas derivadas: escalas e métodos. 

7. Forma farmacêutica para estoque: centesimal hahnemanniana por diluição e  trituração. 

8. Forma farmacêutica para estoque: centesimal hahnemanniana em alta potência - Fluxo contínuo. 

9. Forma farmacêutica para estoque: Cinquenta Milesimal (LM); 

10. Forma farmacêutica para dispensação destinada ao uso interno em doses repetidas na forma 

líquida GOTAS (CH, D, LM, FC). 

11. Forma farmacêutica para dispensação destinada ao uso interno em doses repetidas na forma 

sólida, glóbulos, comprimidos, tabletes, pós (CH, D, FC). 

12. Forma farmacêutica para dispensação destinada ao uso interno em DOSE ÚNICA nas formas 

sólida e líquida. 

13. Complexos homeopáticos. 

14. Potências tóxicas.  

15. Orientação farmacêutica. 

16.  Legislação para farmácias homeopáticas. 
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PROCEDIMENTOS DE ENSINO 

As aulas teóricas deverão ser expositiva-dialogadas e ministradas com auxílio dos recursos didáticos 

disponíveis nos Campi.  

As aulas práticas deverão ser realizadas no Laboratório de Homeopatia onde deverá haver, 

inicialmente, exposição teórica sobre a atividade a ser desenvolvida. No laboratório deverão estar 

disponíveis todos os recursos essenciais para os experimentos (vidrarias, equipamentos, entre 

outros) e o acadêmico deverá estar com o material didático (roteiro de aula prática, disponível na 

sla virtual). 

RECURSOS 

Datashow. Retroprojetor. Quadro branco e marcadores coloridos. Laboratório de Homeopatia com 

vidrarias e equipamentos específicos.  

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO 

O processo de avaliação será composto de três etapas, Avaliação 1 (AV1), Avaliação 2 (AV2) e 

Avaliação 3 (AV3). As avaliações serão realizadas através de provas teóricas, provas práticas e 

realização de projetos ou outros trabalhos, representando atividades acadêmicas de ensino, de 

acordo com as especificidades da disciplina.  

A soma de todas as atividades que possam vir a compor o grau final de cada avaliação não 

ultrapassará o grau máximo de 10, permitindo atribuir valor decimal às avaliações.  

Caso a disciplina, atendendo ao projeto pedagógico de cada curso, além de provas teóricas e/ou 

práticas contemple outras atividades acadêmicas de ensino, estas não poderão ultrapassar 20% da 

composição do grau final.  

A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo o das atividades 

estruturadas. As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina, incluindo o das atividades 

estruturadas. Para aprovação na disciplina o aluno deverá:  

1. Atingir resultado igual ou superior a 6,0, calculado a partir da média aritmética entre os graus das 

avaliações, sendo consideradas apenas as duas maiores notas obtidas dentre as três etapas de 

avaliação (AV1, AV2 e AV3). A média aritmética obtida será o grau final do aluno na disciplina.  

2. Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações.  

3. Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas. 

obs. 

A avaliação das atividades estruturadas não deve ultrapassar 20% do grau final. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

MATOS, Alcides Muniz Gomes de. Plantas medicinais: guia de seleção e emprego de plantas usadas 

em fitoterapia no Nordeste do Brasil. Fortaleza: Imprensa Universitária, 2000. 346 p. 

FARMACOPÉIA homeopática brasileira. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2003. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FARMACÊUTICOS HOMEOPATAS. Manual de normas técnicas para 

farmácia homeopática. 4 ed. São Paulo: Associação Brasileira de Farmacêuticos Homeopatas, 2003. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

RAVEN, Peter H.; EVERT, Ray F.; EICHHORN, Susan E. Biologia vegetal. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2007. 830 p. 

LIMA, J. L. S. et al. (Ed.). Plantas medicinais: de uso comum no Nordeste do Brasil. CEDAC, 2006. 

FARMACOPÉIA HOMEOPÁTICA BRASILEIRA. 3 ed. São Paulo: Atheneu, 2011. Parte I e Parte II 

FONTES. O. L. Farmácia Homeopática: teoria e prática. 4.ed. Manole, 2012. 

INDICAÇÃO MATERIAL DIDÁTICO 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES 

Atividade Estruturada: 

Atividade 1) Realizar visita em, no mínimo, três farmácias/ indústrias que produzem medicamentos 

homeopáticos. Devem:  conhecer e descrever os setores que envolvem a produção de 

medicamentos homeopáticos (recebimento de matéria-prima, controle de qualidade, laboratório de 

produção, entre outros) fazendo correlação com os aspectos legais para farmácias magistrais 

ou indústrias farmacêuticas; entrevistar o farmacêutico responsável; 

Atividade 2) Os alunos deverão organizar um evento que possua palestra com: dois médicos 

homeopatas de  especialidades diferentes, veterinário ou odontólogo homeopata e farmacêutico 

homeopata. O tema das palestras fica a critério do interesse dos alunos. 
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Disciplina: SDE0094 - FARMACOTÉCNICA I 

PERFIL DO DOCENTE 

Profissional farmacêutico com titulação em nivel de pós-graduação na area de ciencias 

farmaceuticas ou area afim. 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

A farmacotécnica, integra as ciências farmacêuticas e está inserido no eixo de medicamentos. O 

aprendizado da farmacotécnica é possível, utilizando conhecimentos previamente adquiridos no 

curso de farmácia, tais como cálculo, atenção farmacêutica, química quantitativa, Fisico-química, 

microbiologia, entre outros. O conhecimentos minuncioso das formas farmacêuticas permite que o 

aluno compreenda as inter-relações dos princípios físicos e farmacêuticos e da aplicação clínica dos 

fármacos no tratamento e no atendimento do paciente.  

EMENTA 

Posição da farmacotécnica nas ciências farmacêuticas.Definições em farmacotécnica. Cálculo 

aplicado à farmacotécnica: fator de equivalência e fator de correção em medicamentos, unidades-

padrão de medicamentos, revisão de miliequivalentes, desvio padrão.Conceitos de soluções 

estoques e triturações.  RDC 67/2007 : apresentação da resolução, importância dentro da 

farmacotécnica e na farmácia com manipulação, implantação de Procedimentos Operacionais 

Padrões (POP) na farmácia de manipulação. Prescrição Médica (Lei 5991/73 e RDC 67/2007). 

Operações farmacêuticas: conceito, divisão, exemplos. Operações farmacêuticas de ordem física: 

conceito, divisões e exemplos. Operações farmacêuticas de ordem mecânica: conceito, divisão e 

exemplos. Operações farmacêuticas de ordem  química: conceito, divisão e exemplos. Água e 

outros solventes mais utilizados em farmacotécnica. Formas farmacêuticas obtidas por dissolução 

simples: xaropes, solução medicamentosa, elixires. Formas farmacêuticas obtidas por destilação: 

hidrolatos e pseudo-hidrolatos. Formas farmacêuticas obtidas por dissolução extrativa: tinturas, 

extratos, alcoolaturas (decoctos, infusos, digestos, percolados e macerados). Formas farmacêuticas 

sólidas: pós e granulados farmacêuticos, comprimidos, comprimidos revestivos e drágeas, cápsulas. 

Sistemas de Liberação Modificada de Fármacos. Incompatibilidades farmacêuticas: manifestações 

visuais e larvárias, ocorrências, incompatibilidades físicas, químicas e terapêuticas. Exemplos.  

OBJETIVO GERAL 

1.Conhecer os fundamentos teóricos e conceituais das formas farmacêuticas. 

2.Estabelecer a co-relação entre os fundamentos teóricos e os processos de manipulação destas 

formas farmacêuticas 
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3.Dominar todos os aspectos matemáticos ligados a manipulação de cada forma farmacêutica. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.Interpretar as formulações das formas farmacêuticas e ser capaz de estabelecer protocolos de 

manipulação para estas. 

2. Executar procedimentos adequados para garantir a correta manipulação das formas 

farmacêuticas de acordo com a RDC 67/07 

3. Atender a Farmacotecnica como um componente importante para a assistencia farmacêutica 

CONTEÚDOS 

Parte Teórica: 

Unidade 1 – INTRODUÇÃO A FARMACOTÉCNICA: 

1.1.Posição da farmacotécnica nas ciências farmacêuticas.  

1.2. Definições em Farmacotécnica ( Forma e fórmula farmacêutica, medicamento, veneno, 

excipientes, coadjuvantes, veículo) 

1.3.Cálculo aplicado à farmacotécnica: fator de equivalência e fator de correção em medicamentos, 

unidades-padrão de principios ativos, revisão de miliequivalentes, desvio padrão. Conceito de 

Soluções estoques e triturações 

1.4. RDC 67/2007 : Apresentação da resolução, importância dentro da farmacotécnica e na farmácia 

com manipulação, implantação de Procedimentos Operacionais Padrão (POP) em farmácia de 

manipulação. 

1.5. Prescrição Médica (Lei 5991/73 e 67/2007) 

1.6. Estudo dirigido sobre cálculos em Farmácia: regras de três, fator de equivalência e correção 

Unidade 2 – OPERAÇÕES FARMACÊUTICAS: 

2.1.Operações farmacêuticas: conceito, divisão, exemplos. 

2.1.1.Operações farmacêuticas de ordem física: conceito, divisões e exemplos. 

2.1.2.Operações farmacêuticas de ordem mecânica: conceito, divisão e exemplos. 

2.1.3.Operações farmacêuticas de ordem química: conceito, divisão e exemplos. 

2.2. Estudo Dirigido sobre Redução e Aumento de Fórmulas 

Unidade 3 – FORMAS FARMACÊUTICAS LÍQÚIDAS: 
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3.1. Água e outros solventes mais utilizados em farmacotécnica. Processos de Purificação 

3.2. Formas farmacêuticas obtidas por dissolução simples 

3.2.1.Xaropes, solução medicamentosa, elixir: conceito, divisão, exemplos. 

3.3. Formas Farmacêuticas obtidas por destilação:  

3.2.1.Hidrolatos e pseudo-hidrolatos: conceito, divisão, exemplos. 

3.4. .Formas farmacêuticas obtidas por dissolução extrativa: 

3.4.1.Métodos de Extração: infusão, decocção, digestão, percolação e maceração. 

3.4.2. Tinturas, Extratos, alcoolaturas 

3.5. Estudo Dirigido sobre Soluções Estoques e Triturados Estoques 

Unidade 4 – FORMAS FARMACÊUTICAS SÓLIDAS: 

4.1.Pós e granulados como formas farmacêuticas finais ou como matérias-primas para 

outras formas farmacêuticas 

4.1.1. Ângulo de repouso 

4.1.2. Compactabilidade de pós 

Indice de Hausner e Indice de Carr 

4.2.Cápsulas gelatinosas duras e moles: definição e processos de fabricação. 

4.2.1.Cálculos necessários em sua manipulação. Volume aparente 

4.2.2. Controle em processo: peso médio, desvio padrão, desvio padrão relativo 

4.3.Comprimidos: definição e classificação.  

4.2.1.Excipientes e processos de fabricação. 

4.2.3. Ensaios de Controle da Qualidade: dureza, friabilidade, dissolução, 

desintegração 

4.4. Comprimidos revestidos e Drágeas: matérias-primas e processos utilizados na 

preparação 

4.5.Sistemas de Liberação Modificada de Fármacos: revestimento peliculado, matriz 

hidrofóbica ou hidrofílica e sistema de bomba osmótica (OROS) 

Parte Prática: 
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Pratica 1 - PREPARAÇÃO E ENXAGUATÓRIO BUCAL 

Pratica 2 - PREPARAÇÃO DE SOLUÇÃO ORAL DE DIPIRONA. 

pratica 3- PREPARAÇÃO DE SOLUÇÃO ORAL DE PARACETAMOL. 

Pratica 4 - PREPARAÇÃO DE XAROPE SIMPLES.  Controle de Qualidade: viscosidade e densidade 

Pratica 5 -  - PREPARAÇÃO DE XAROPE  DE CETIRIZINE. 

Pratica 6 - PREPARAÇÃO DE SOLUÇÃO JABORANDY A 40%. 

Pratica 7- PREPARAÇÃO DE TALCO ANTISSÉPTICO  CANFORADO E MENTOLADO. Cálculo de angulo 

de repouso, Indice de Car e de Hausner 

Pratica 8 - PREPARAÇÃO DE CÁPSULAS DURAS DE GUARANÁ. 

Pratica 9 - PREPARAÇÃO DE CÁPSULAS DURAS DE ÁCIDO MEFENÂMICO. 

Pratica 10 - PREPARAÇÃO DE CAPSULAS DURAS DE VITAMINA C 

PROCEDIMENTOS DE ENSINO 

As aulas teóricas  em sala de aula. As aulas práticas são ministradas em laboratório próprio, 

especifico da disciplina 

RECURSOS 

As aulas teóricas são ministradas em sala de aula com auxílio de retroprojetor, datashow e projetor 

de slides. As aulas práticas são ministradas em laboratório próprio, com materia prima, reagentes e 

equipamentos próprios para a execução das praticas 

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO 

A avaliação será feita por meio de provas teóricas, em datas previamente agendadas, relatórios de 

aulas práticas e atividades estruturadas , realizadas após cada aula prática, bem como seminários e 

estudos dirigidos  no decorrer do semestre letivo, o que garante uma avaliação continuada do 

aluno. A média entre seminários e relatórios ou testes de teoria da prática, perfazem até 20% da 

nota de cada AV 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ANSEL, Howard C.; POPOVICH, Nicholas G.; ALLEN, Loyd V. Formas farmacêuticas e sistemas de 

liberação de fármacos. São Paulo: Premier, 2007. 568 p.  

AUTON, M. Delineamento de Formas Farmacêuticas. 2. ed. Porto Alegre: Artmed. 2006. 
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FERREIRA, Anderson  O. Guia Prático da Farmácia Magistral. 4. ed. Juiz de Fora. 2010. v. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

THOMPSON, J. E.  A prática Farmacêutica na Manipulação de Medicamentos.  Porto Alegre: Artmed, 

2009. 

REMINGTON. A ciência e a prática da Farmácia. Genaro, Alfonso R. 20.ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2004. 

PRISTA, L. Nogueira; ALVES, A. Correia; MORGADO, Rui. Técnica farmacêutica e farmácia galênica. 7. 

ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2012.  3 v. 

LE HIR, A. Noções de Farmácia Galênica- Organização. 6. ed.  Andrei, 1997. 

INDICAÇÃO MATERIAL DIDÁTICO 

Howard C. Ansel;Mitchell J. Stoklosa, Cálculos Farmacêuticos, editora: Artmed, edição: 12, 

ano:2008 

capítulo: Capítulo 4 - Interpretação de Prescrições Médicas, nº de páginas: 15 

 

capítulo: Capítulo 6 - Porcentagem, Razão de Concentração e Outras Expressões de Concentração, 

nº de páginas: 20 

 

Judith E. Thompson, A Prática Farmacêutica na Manipulação de Medicamentos, editora: Artmed, 

edição: 1, ano:2006 

capítulo: Capítulo 24 - Pós, nº de páginas: 17 

 

capítulo: Capítulo 25 - Cápsulas, Pastilhas e Outras Formas Farmacêuticas Sólidas de Uso Oral, nº de 

páginas: 24 

 

capítulo: Capítulo 26 - Soluções, nº de páginas: 24 

 

Anderson de Oliveira Ferreira, Guia Prático da Farmácia Magistral. Volume 1, editora: 

Pharmabooks, edição: 4, ano:2010 

capítulo: Capítulo 04 - Cálculos Farmacêuticos, nº de páginas: 23 

 

Total de páginas do material didático: 123 

OUTRAS INFORMAÇÕES 
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Disciplina: SDE0095 - FARMACOTÉCNICA II 

PERFIL DO DOCENTE 

Profissional farmacêutico com titulação em nivel de pós-graduação na área de ciências 

farmacêuticas ou área afim. 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

A farmacotécnica, integra as ciências farmacêutica e está inserido no eixo de medicamentos. O 

aprendizado da farmacotécnica é possível, utilizando conhecimentos previamente adquiridos no 

curso de farmácia, tais como cálculo, atenção farmacêutica, química quantitativa, Fisico-química, 

microbiologia, entre outros. O conhecimentos minuncioso das formas farmacêuticas permite que o 

aluno compreenda as inter-relações dos princípios físicos e farmacêuticos e da aplicação clínica dos 

fármacos no tratamento e no atendimento do paciente.  

EMENTA 

Emulsões; Suspensões; Formas farmacêuticas semi-sólidas: Pomadas e Géis; Liberação transdérmica 

de fármacos; Supositórios e outras formas retais; Óvulos e Comprimidos vaginias ;  Métodos de 

esterilização; Medicamentos injetáveis;  Colírios e  pomadas oftálmicas; Soluções para uso auricular 

e nasal; Liberação pulmonar de fármacos e Biofarmácia. 

OBJETIVO GERAL 

Apresentar os princípios tecnológicos e científicos inerentes á preparação das diferentes formas 

farmacêuticas em pequena e grande escala, proteção e eliminação de microorganismos nos 

medicamentos. A farmacotécnica II objetiva a compreensão dos princípios físicos e farmacêuticos, 

das formas e fórmulas farmacêuticas assim como dos aspectos biofarmacêuticos e terapêuticos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conhecer as diferentes formas farmacêuticas; 
 Entender aspectos físico-químicos das diferentes formas farmacêuticas e seus métodos de 

preparo; 
 Compreender as  formas farmacêuticas para atender diferentes nessidades terapêuticas; 
 Compreender biofarmácia 
 Compreender a importância da biofarmacotécnica 

CONTEÚDOS 

Parte Teórica: 
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Unidade 1 - EMULSÕES 

1.1.Emulsões: definição e finalidades. 

1.2.Teoria da emulsificação e preparação. 

1.3.Cálculos de EHL. 

1.4.Estabilidade das emulsões. 

Unidade 2 - SUSPENSÕES 

2.1. Suspensões: definição e finalidades. 

2.2. Fatores ligados a físico-química das suspensões- lei de Stokes. 

2.3. Preparo das suspensões. 

2.4. Estabilidade das suspensões. 

Unidade 3 - LIBERAÇÃO TRANSDÉRMICA DE FÁRMACOS 

3.1. Anátomo-fisiologia da pele. 

3.2. Transporte de fármacos pela pele 

3.3. Propriedades que influenciam na liberação transdérmica de fármacos 

3.4. Pomadas: definição, uso, classificação das pomadas de acordo com a penetração, excipientes 

utilizados e métodos de preparo. 

3.5. Pastas: definição,  uso e métodos de preparo. 

3.6. Géis: definição, uso, tipos de géis, excipientes utilizados e métodos de preparo. 

3.7. Adesivos transdérmicos: definição, tipos de dispositivos, uso clínico. 

Unidade  4- FORMAS CAVITÁRIAS RETAIS E VAGINAIS 

4.1. Anátomo-fisiologia do reto; 

4.2. Supositórios: definição, absorção de fármacos no reto: efeito local e sistêmico; 

4.3. Excipientes utilizados no preparo de supositórios; 

4.4. Propriedades que influenciam a liberação do fármaco a partir dos supositórios; 

4.5. Métodos de preparo de supositórios e  Cálculo de fator de deslocamento; 

4.6. Outras formas farmacêuticas retais disponíveis 
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4.7. Anátomo-fisiologia da vagina e administração vaginal de fármacos; Considerações sobre a 

microbiota vaginal;  

4.8. Óvulos vaginais: definição, bases utilizadas, vantagens e  desvantagens, método de preparo dos 

óvulos. 

4.9. Comprimidos vaginais: definição, características físicas e excipientes utilizados; 

Unidade 5 - MEDICAMENTOS PARENTERAIS E SOLUÇÕES ESTÉREIS: 

5.1. Esterilização, definição e processos utilizados. 

5.2. Medicamentos parenterais e soluções estéreis. 

5.3. Solventes utilizados e excipientes. 

5.4. Processo de fabricação. 

5.5. Colírios: definição e anátomo-fisiologia do olho. 

5.6.Fatores que interferem na fabricação de colírios. 

5.7.Cálculos  de isotonia 

Unidade 6- SOLUÇÕES PARA USO AURICULAR E NASAL 

6.1. Anatomo-fisiologia das regiões auricular e nasal 

6.2. Veículos mais utilizados nas preparações 

6.3. Conservantes mais utilizados 

Unidade 7 - LIBERAÇÃO PULMONAR DE FÁRMACOS 

7.1. Anatomo-fisiologia do pulmão 

7.2. Influência do tamanho das partículas inaladas na deposição nas vias respiratórias 

7.3. Aerossóis terapêuticos de inalação 

Unidade 8 - ELEMENTOS DE BIOFARMÁCIA: 

8.1. Conceito de biofarmácia, biodisponibilidade e bioequivalência. 

8.2. Fatores fisiológicos e físico-químicos que interferem na absorção. 

8.3. Mecanismos de absorção e efeito de primeira passagem. 

8.4. Fatores tecnológicos que alteram a biodisponibilidade. 
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8.5. Influência destes fatores no desenvolvimento de novas formulações 

Parte Prática: 

Unidade 1 - Normas gerais de segurança em laboratório e Boas práticas de manipulação 

Unidade 2 - Creme Rinse. 

Unidade 3 - Emulsão hidratante. 

Unidade 4- Creme lanete/ Creme de Uréia 

Unidade 5- Exercícios EHL 

Unidade 6 - Suspensão de Enxofre 

Unidade 7 - Suspensão de Calamina. 

Unidade 8 - Pasta d'água mentolada. 

Unidade 9-  Pasta de Lassar. 

Unidade 10- Pomada simples./Pomada de própolis. 

Unidade 11 ? Linimento tipo Vick 

Unidade 12 ? Gel não iônico (natrosol)/ Gel antipruriginoso 

Unidade 13 ? Gel iônico (carbopol)/ Gel de diclofenaco de sódio 

Unidade 14- Supositórios de glicerina 

Unidade 15- Óvulos de Calêndula 

Unidade 16- Exercícios Isotonização 

PROCEDIMENTOS DE ENSINO 

As aulas Teóricas são expositivas e ministradas com auxílio dos recursos didáticos disponíveis nos 

campi.  

As aulas Práticas devem ser realizadas em laboratório específico de farmacotécnica. As práticas são 

realizadas pelos alunos, sob orientação do professor da disciplina. Para a realização das práticas 

será disponibilizado aos alunos apostila de aulas práticas de farmacotécnica II. Textos 

complementares e listas de exercícios ficarão disponíveis no ambiente virtual. 

RECURSOS 

As aulas são ministradas em sala de aula com auxílio de quadro branco e marcadores coloridos, 
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retroprojetor e datashow. 

As aulas práticas são ministradas em laboratório de farmacotécnica com auxílio de apostila 

específica para atender a disciplina. 

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO 

O processo de avaliação oficial será composto de três etapas, Avaliação 1 (AV1), Avaliação 2 (AV2) e 

Avaliação 3 (AV3). 

A avaliação será feita por meio de provas teóricas e relatórios ou testes de teoria da prática, 

realizadas após cada aula prática. Outras formas de avaliação, como seminários e estudos dirigidos 

também são alvo de avaliação continuada, contribuindo para a nota final do aluno. Outras 

atividades acadêmicas de ensino,podem ser aplicadas, porém, estas não poderão ultrapassar 20% 

da composição do grau final. 

A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo o das atividades 

estruturadas. As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina, incluindo o das atividades 

estruturadas. 

Para aprovação na disciplina, o aluno deverá: 

1.   Atingir resultado igual ou superior a 6,0, calculado a partir da média aritmética entre os graus 

das avaliações, sendo consideradas apenas as duas maiores notas obtidas dentre as três etapas 

de avaliação (AV1, AV2 e AV3). A média aritmética obtida será o grau final do aluno na disciplina. 

2.   Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações. 

3.   Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ANSEL, Howard C.; POPOVICH, Nicholas G.; ALLEN, Loyd V. Formas farmacêuticas e sistemas de 

liberação de fármacos. 9. ed. São Paulo: Premier, 2013. 568 p. 

AUTON, M. Delineamento de Formas Farmacêuticas. 2. ed. Porto Alegre: Artmed. 2006. 

FERREIRA, ANDERSON  O Guia Prático da Farmácia Magistral. Juiz de Fora. 2002.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

THOMPSON, J. E.  A prática Farmacêutica na Manipulação de medicamentos.  Porto Alegre: Ed 

Artmed. 2009. 

REMINGTON. A ciência e a prática da Farmácia. Genaro, Alfonso R. 20. ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Kogan, 2004.  
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PRISTA, L. Nogueira; ALVES, A. Correia; MORGADO, Rui. Técnica farmacêutica e farmácia galênica. 7. 

ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2012.  3 v. 

LE HIR, A. Noções de Farmácia Galênica: organização. 6. ed.  Andrei, 1997. 

INDICAÇÃO MATERIAL DIDÁTICO 

Loyd V. Allen Jr.; Nicholas G. Popovich; Howard C. Ansel, Formas Farmacêuticas e Sistemas de 

Liberação de Fármacos, editora: Artmed, edição: 9, ano:2013 

capítulo: Capítulo 2. Desenvolvimento e processo de aprovação de novos medicamentos, nº de 

páginas: 40 

 

capítulo: Capítulo 10. Pomadas, cremes e géis, nº de páginas: 22 

 

capítulo: Capítulo 12. Supositórios, nº de páginas: 18 

 

capítulo: Capítulo 13. Soluções, nº de páginas: 45 

 

capítulo: Capítulo 17. Soluções e suspensões especiais, nº de páginas: 28 

 

capítulo: Capítulo 20. Novas formas farmacêuticas e tecnologias de liberação de fármacos, nº de 

páginas: 23 

 

Total de páginas do material didático: 176 

OUTRAS INFORMAÇÕES 
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Disciplina: SDE0027 - FÍSICO-QUÍMICA APLICADA A FARMÁCIA 

PERFIL DO DOCENTE 

Profissional da area Farmacêutica, Fisica ou Quimica, com titulação em nivel de pós 

graduação strictu sensu e experiencia em fisico-quimica ou area correlata 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

A disciplina faz parte do eixo do medicamento, tendo em vista seus conhecimentos influenciarem 

diretamente em disciplinas especificas, como controle de qualidade de medicamentos, 

farmacotecnica, farmacodinamica e outras do ambito profissional. 

EMENTA 

Importância da físico química nas ciências farmacêuticas. Estados de agregação da matéria. 

Termodinâmica: conceitos de calor e trabalho, leis da termodinâmica, conceitos de espontaneidade 

e equilíbrio químico. Soluções e propriedades coligativas. Equilíbrio de fases. Cinética química e 

enzimática. Sistemas dispersos. 

OBJETIVO GERAL 

Fornecer ao aluno subsídios necessários para a compreensão dos fenômenos físico químicos 

relacionados às suas atividades profissionais e prepará-lo para atuação na pesquisa e no 

desenvolvimento da sua área de atuação; 

Desenvolver no aluno o amadurecimento acadêmico e o posicionamento filosófico necessários ao 

futuro farmacêutico mediante os desafios e dificuldades que surgirão durante sua vida profissional; 

Desenvolver no aluno uma postura crítica e tecnicamente fundamentada na abordagem das 

questões e princípios da farmacologia; 

Propiciar ao aluno atinja um nível de independência profissional e iniciativa para que este possa 

manter-se sempre atualizado e atuando no estado da técnica considerando a constante evolução da 

ciência e as transformações da sociedade.  

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Abordar a relevância e aplicação da físico química nas ciências farmacêuticas e nas atividades 

profissionais cotidianas do farmacêutico. Conhecer e avaliar as propriedades físico-químicas 

relevantes dos gases, líquidos puros, soluções e sólidos. Compreender os principais conceitos da 

termodinâmica e da cinética envolvidos nos processos químicos e bioquímicos. Reconhecer e 
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caracterizar os tipos de sistemas dispersos aplicados à indústria farmacêutica. 

CONTEÚDOS 

Unidade 1: Importância da Físico Química nas Ciências  

Farmacêuticas. 

1.1  Apresentação do plano de ensino 

1.2  Relação entre o conhecimento farmacêutico e a físico  

química. 

1.3  Integração do conteúdo da físico química com as demais disciplinas ministradas no curso. 

 

Unidade 2: Estados de Agregação da Matéria 

2.1 Interações intermoleculares 

2.2    Estado Gasoso 

2.2.1 Características físico moleculares dos gases 

2.2.2 Gases Ideais 

2.2.3 Gases Reais 

2.2.4 Mistura de Gases: conceito de pressão parcial 

2.3    Estado Líquido 

2.3.1 Características físico químicas dos líquidos puros. 

2.3.2 Pontos de fusão e ebulição 

2.4    Estado Sólido 

2.4.1 Caracterítsicas físico químicas 

2.4.2 Tipos de sólidos. 

Unidade 3: Termodinâmica. 

3.1 Conceitos Básicos. 

3.2 Primeira lei da termodinâmica. 

3.2.1  Conceito de função de estado. 

3.2.2  Energia interna do sistema, calor e trabalho. 

3.2.3  Mudanças de estado. 

3.3    Termoquímica. 

3.3.1 Definição de entalpia.  Cálculo da variação de entalpia de uma reação. 

3.3.2 Lei de Hess. 

3.4    Segunda lei da termodinâmica. 

3.4.1 Conceito de entropia, aplicação da entropia em  

cálculos  químicos. 

3.4.2 Terceira lei da termodinâmica. 
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3.5       Espontaneidade das reações químicas. 

3.5.1 Energia livre de Gibbs, conceito de equilíbrio. 

3.5.2 Potencial químico, constante de equilíbrio. 

3.5.3 Influência da temperatura na constante de equilíbrio. 

3.5.4 Equilíbrio químico em sistemas não ideais, conceito de atividade. 

3.6    Aplicações da termodinâmica em sistemas biológicos. 

Unidade 4: Soluções e Propriedades Coligativas. 

4.1  Soluções ideais e reais. 

4.2  Propriedades Coligativas. 

4.3  Sistema de um componente, equilíbrio de fases.   

4.4  Sistema de mais de um componente: leis de Raoult e de  

Henry. 

Unidade 5:  Cinética Química e Enzimática. 

5.1  Leis de velocidade e ordens de reação. 

5.2  Reações paralelas e consecutivas. 

5.3  Fatores que influenciam a velocidade de uma reação . 

5.3.1  Temperatura: equação de Arrhenius. 

5.3.2  Catalisadores: inorgânicos e biológicos. 

Unidade 6: Sistema Dispersos. 

6.1  Conceito. 

6.2  Colóides. 

6.3  Suspensões. 

6.4  Emulsões. 

 

PROCEDIMENTOS DE ENSINO 

Aulas teóricas expositivas. 

Estudo dirigido e seminários com intuito de incentivar a participação dos alunos.  

Aulas teórico-práticas realizadas no laboratório de química ou informática conforme necessidade 

específica, onde os conceitos teóricos serão exercitados e exemplificados em experimentos práticas 

e/ou simulações. 

Uso de práticas estruturadas onde os alunos fundamentados nos conceitos adquiridos realizarão, 

sob a orientação e supervisão do professor, relatórios dos experimentos realizados nos laboratórios. 

RECURSOS 

Quadro branco e marcadores coloridos. 



 

239 

 

Recursos audiovisuais (retroprojetor, computador e data show). 

Laboratório de química. 

Laboratório de informática. 

Biblioteca. 

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO 

O processo de avaliação será composto de três etapas, Avaliação 1 (AV1), Avaliação 2 (AV2) e 

Avaliação 3 (AV3). 

As avaliações poderão ser realizadas através de provas teóricas, provas práticas, e realização de 

projetos ou outros trabalhos, representando atividades acadêmicas de ensino, de acordo com as 

especificidades de cada disciplina. A soma de todas as atividades que possam vir a compor o grau 

final de cada avaliação não poderá ultrapassar o grau máximo de 10, sendo permitido atribuir valor 

decimal às avaliações. Caso a disciplina, atendendo ao projeto pedagógico de cada curso, além de 

provas teóricas e/ou práticas contemple outras atividades acadêmicas de ensino, estas não poderão 

ultrapassar 20% da composição do grau final. 

A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo o das atividades 

estruturadas. 

As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina, incluindo o das atividades estruturadas. 

Para aprovação na disciplina o aluno deverá: 

1.    Atingir resultado igual ou superior a 6,0, calculado a partir da média aritmética entre os graus 

das avaliações, sendo consideradas apenas as duas maiores notas obtidas dentre as três etapas 

de avaliação (AV1, AV2 e AV3). A média aritmética obtida será o grau final do aluno na 

disciplina. 

2.    Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações. 

3.    Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ATKINS, Peter William; PAULA, Julio de. Físico-química: fundamentos. Rio de Janeiro: LTC, 2008. 

427p. 

Gil, E. Controle Físico-químico de qualidade de medicamentos. 2 edição 2007.editora Pharmabooks 

SINKO, Patrick J. Martin: físico-farmácia e ciências farmacêuticas. 5. ed. Porto Alegre: ARTMED, 

2008. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

KOTZ, John C.; TREICHEL, Paul M.; WEAVER, Gabriela C. Química geral e reações químicas. São 

Paulo: Cengage Learning, 2010. 2. v. 

ATKINS, Peter William; PAULA, Julio de. Físico-química: biológica. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2011. 

BACCAN, Nivaldo et al. Química analítica quantitativa elementar. 3.ed. São Paulo: Blucher, 2011 

HARRIS, Daniel C. Análise química quantitativa. 7. ed. Rio de Janeiro: LTr, 2011. 

RUSSELL, John B. Química geral. 2. ed. São Paulo: Makron Books, 2008. 2 v. 

INDICAÇÃO MATERIAL DIDÁTICO 

Atkins, Peter;De Paula, Julio, Físico - Química Biológica, editora: LTC, edição: 1, ano:2008 

capítulo: Termodinâmica Bioquímica, nº de páginas: 40 

 

capítulo: A Segunda Lei, nº de páginas: 23 

 

capítulo: Equilíbrio de Fases, nº de páginas: 39 

 

capítulo: A Cinética dos Processos da Vida, nº de páginas: 23 

 

capítulo: Explicação das Leis de Velocidade, nº de páginas: 25 

 

Total de páginas do material didático: 150 

OUTRAS INFORMAÇÕES 
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Disciplina: SDE0097 - FISIOLOGIA HUMANA 

PERFIL DO DOCENTE 

O docente deverá ser Profissional da área de Saúde, com habilitação profissional tanto para a 

intervenção formal (Licenciatura) quanto para a não formal (Bacharelado) em graduações da área 

da saúde cujos cursistas efetuarão a disciplina de Fisiologia Humana como quesito curricular e, com 

Pós-Graduação, preferencialmente em Ciências Biológicas e áreas afins e Stricto Sensu em Ciências e 

áreas afins.  

Deverá dominar os conhecimentos pertinentes à Fisiologia dos sistemas nervoso, endócrino, 

cardiovascular, respiratório, renal e digestório assim como, as bases da homeostasia, integração, 

regulação e a aplicação do conteúdo na contextualidade da formação acadêmica e da atuação 

profissional dos egressados das graduações em Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia 

e Nutrição. 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

A disciplina de Fisiologia Humana com caráter multidisciplinar aborda o conhecimento, 

funcionamento e integração dos sistemas fisiológicos humanos. O aluno desenvolve com estes 

conteúdos relevantes, a capacidade de entender a importância do processo de homeostasia para a 

manutenção da vida e usar este conhecimento em sua vida pessoal e profissional.  

EMENTA 

Estudo do funcionamento do organismo humano, com conceitos e princípios pertinentes aos 

mecanismos de atuação e regulação dos sistemas nervoso, endócrino, cardiovascular, respiratório, 

renal e digestório com  conhecimentos em questões de saúde e doença. 

OBJETIVO GERAL 

O objetivo geral da disciplina é identificar e descrever o funcionamento dos diversos sistemas que 

compõem o organismo, possibilitando ao aluno a compreensão dos principais mecanismos de 

controle homeostáticos responsáveis pela manutenção, desenvolvimento e progressão da vida 

humana. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

O aluno deverá ser capaz de: 

1. Interpretar a diversidade dos processos fisiológicos levando em conta os conceitos e 
mecanismos de adaptação em diferentes situações (homeostasia). 

2. Identificar o papel regulador dos sistemas nervoso e endócrino e relacionar com a 
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homeostase do organismo; 
3. Registrar as funções essenciais do sangue e descrever as etapas do processo de hemostasia. 
4. Explicar o funcionamento cardiovascular e reconhecer sua função integradora no 

organismo. 
5. Descrever a estrutura, funções e propriedades mecânicas do Sistema Respiratório. 
6. Reconhecer o papel das funções renais nos mecanismos de regulação, excreção e equilíbrio 

hidroeletrolítico; 
7. Interpretar os processos digestivos no contexto de obtenção de energia a partir dos 

alimentos e para manutenção da vida. 

CONTEÚDOS 

Unidade I - SISTEMA NERVOSO 

1.1. Organização funcional do corpo humano e controle do ?meio interno?. 

1.2. Sistema Nervoso: organização, divisão e funções.  

1.3. Neurotransmissão: potencial de ação neural, sinais elétricos, transmissão sináptica e 

neuromuscular. 

1.4. Sistemas Sensoriais: vias e receptores sensoriais; Sistema Somatossensorial (tato, 

propriocepção, dor, temperatura) e Sentidos Químicos (gustação e olfação). 

1.5. Sistema Nervoso Motor e Autonômico: funções e características gerais. 

Unidade II - SISTEMA ENDÓCRINO 

2.1. Introdução ao Sistema Endócrino: conceituação, classificação e mecanismo de ação hormonal; 

2.2. Relações hipotalâmicas ? hipofisárias: aspectos morfofuncionais; função endócrina e fatores 

reguladores do hipotálamo; glândula hipófise: funções da adenoipófise e neuroipófise. 

2.3. Glândula Tireóide: morfologia e mecanismo de regulação hormonal; hormônios tireoidianos e 

seus efeitos no organismo; alterações na secreção tireoidiana: hipo e hipersecreção. 

2.4. Metabolismo do cálcio e Fósforo: ação dos hormônios PTH (Paratormônio), Calcitonina e 

Vitamina D3; doenças osteometabólicas.  

2.5. Glândulas Adrenais: efeitos e regulação dos hormônios adrenocorticais no organismo; papel da 

medula da adrenal no mecanismo de estresse. 

2.6. Pâncreas Endócrino: efeitos da insulina e glucagon no controle da glicemia. 

Unidade III - SISTEMA CARDIOVASCULAR 

3.1. Aspectos morfofuncionais do coração; sangue e hemostasia. 

3.2. Condução Elétrica Cardíaca: células de geração, condução e contração cardíaca. 
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3.3. Ciclo cardíaco; 

3.4. Controles neural e hormonal da frequência e débito cardíacos e da pressão arterial. 

Unidade IV - SISTEMA RESPIRATÓRIO 

4.1. Aspectos morfofuncionais do Sistema Respiratório; 

4.2. Mecânica Ventilatória: volumes e capacidades respiratórias; 

4.3. Ventilação, difusão e perfusão; 

4.4. Trocas gasosas; transportes de gases no sangue; 

4.5. Equilíbrio ácido ? básico; 

4.6. Controle neural e hormonal da respiração. 

Unidade V- SISTEMA RENAL 

5.1 Aspectos morfofuncionais do Sistema Renal; 

5.2. Fluxos sanguíneo renal; filtração glomerular; 

5.3. Função tubular; mecanismo de reabsorção e secreção; 

5.4. Excreções renal de água e eletrólitos; mecanismo de regulação da concentração e diluição 

urinárias; 

5.5. Reflexo de micção. 

Unidade VI - SISTEMA DIGESTÓRIO 

6.1. Aspectos morfofuncionais do Sistema Digestório; 

6.2. Motilidade: movimentos peristálticos, mastigação, deglutição, esvaziamento gástrico e 

intestinal:  

6.3. Secreções digestivas (salivar, gástrica, entérica, pancreática e biliar): composição, função e 

regulação. 

6.4. Controle neural e hormonal do Sistema Digestório. 

PROCEDIMENTOS DE ENSINO 

Aulas Teóricas:  

Aulas expositivas dialogadas com auxílio de equipamentos áudios-visuais e multimídia. Atividades 

complementares como estudos dirigidos e discussões a partir de temas atuais abordados pelo 
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conteúdo programático. 

RECURSOS 

Recursos: 

1. Retroprojetor 
2. Data show / multimídia 
3. Projetor de slides 
4. Aparelho de DVD  
5. Filmes pertinentes às aulas. 
6. Quadro branco 
7. Pilot  

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO 

Avaliação 

A avaliação será realizada de forma contínua ao longo do período, de acordo com os seguintes 

critérios: 

1. A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização. Constará de prova teórica 
(valor: 8,0 pontos) e trabalhos individuais ou em grupos sobre temas relacionados com o 
conteúdo programático em desenvolvimento. (valor: 2,0 pontos). 

Média AV1= Nota da prova teórica + nota do trabalho. 

1. A AV2 abrangerá todo o conteúdo programático, sendo: prova teórica (valor: 8,0 pontos) e 
trabalhos individuais ou em grupo sobre algum tema relacionado com a disciplina. (valor: 
2,0 pontos). 

Média AV2= Nota da prova teórica + nota do trabalho. 

1. A AV3 abrangerá todo o conteúdo programático e terá o valor de 10,0 (dez) pontos. 
Para aprovação na disciplina o aluno deverá: 

1.    Atingir resultado igual ou superior a 6,0, calculado a partir da média aritmética entre os graus 

das avaliações, sendo consideradas apenas as duas maiores notas obtidas dentre as três etapas 

de avaliação (AV1, AV2 e AV3). A média aritmética obtida será o grau final do aluno na 

disciplina. 

2.    Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações. 

1. Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

KOEPPEN, Bruce M.; STANTON, Bruce A. Berne e Levy: fisiologia. 6.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 

844p. 
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GUYTON, A. C.; HALL, J. E. Fisiologia Médica. 12. ed. RJANEIRO: Elsevier, 2011. 

TORTORA, Gerard J; GRABOWSKI, Sandra R. Princípios de Anatomia e Fisiologia.  12. ed. RJ, 

Guanabara Koogan, 2012. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

AIRES, Margarida de Mello. Fisiologia. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 1232 p. il. 

BEAR, Mark F.; CONNORS, Barry W.; PARADISO, Michael A. Neurociências: desvendando o sistema 

nervoso. 3. ed. Porto Alegre: ARTMED, 2010. 896p. 

COSTANZO, Linda S. Fisiologia. Tradução Marcelo Cairrão A. [trad.] Rodrigues. 5. ed. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2012. 512 p. il. 

FOX, Stuart Ira. Fisiologia humana. 7. ed. Barueri, SP: Manole, 2007. 726 p.  

CARROLL, R.G. Fisiologia. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. 

SILVERTHORN, D. U. Fisiologia. 2.ed. Barueri, SP: Manole, p. 636-637, 2003. 

INDICAÇÃO MATERIAL DIDÁTICO 

Zanela, Cesar. Fisiologia Humana. Rio de Janeiro: Editora Universidade Estácio de Sá, 2015. 

OUTRAS INFORMAÇÕES 
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Disciplina: SDE0308 - FORMAS FARMACÊUTICAS DE LIBERAÇÃO MODIFICADA 

PERFIL DO DOCENTE 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

EMENTA 

Os sistemas de liberação de fármacos são parte integrante da investigação farmacêutica. A maioria 

dos sistemas de liberação oral de fármacos é baseada em matrizes poliméricas. 

OBJETIVO GERAL 

Formar o discente para ser capaz de identificar, classificar e compreender os sistemas de liberação 

prolongada de fármacos 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

-          Classificar corretamente os diferentes Sistemas de Liberação de Fármacos 

-          Identificar os principais biopolímeros responsáveis pela liberação de fármacos 

-          Identificar os mecanismos de liberação de fármacos a partir de matrizes poliméricas 

CONTEÚDOS 

Unidade 1: Formas Farmacêuticas: Considerações Biofarmacêuticas 

1.1 Principios Gerais de Absorção de Fármacos 

1.2. Difusão Passiva 

1.3. Mecanismos de Transporte Especializado 

Unidade 2: Dissolução e Absorção de Fármacos 

2.1. Área de superfície 

2.2. Forma cristalina ou amorfa do fármaco 

2.3. Relação entre tamanho da partícula e solubilidade 
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Unidade 3: Biodisponibilidade e Bioequivalência 

3.1 Requisitos da FDA para análise da biodisponibilidade 

3.2. Curva de concentração sanguínea (ou sérica ou plasmática)- tempo 

3.3. Parâmetros para avaliação e comparação da biodisponibilidade 

3.4. Bioequivalência 

Unidade 4: Vias de administração de Fármacos 

4.1. Via oral 

4.2. Via retal 

4.3. Via parenteral 

4..4. Via epidérmica 

4.5. Vias ocular, oral e nasal 

Unidade 5: Noções básicas de polímeros 

5.1. Introdução 

5.2. Classificações 

5.3. Nomenclatura de polímeros 

5.4. Biopolímeros 

5.5. Biopolímeros utilizados na liberação controlada de fármacos 

Unidade 6:. Matrizes Hidrofílicas de liberação controlada de fármacos 

6.1. Desenvolvimento farmacotécnico das matrizes hidrofílicas de liberação controlada de fármacos 

6.2. Mecanismos de liberação dos fármacos a partir de matrizes hidrofílicas 

Unidade 7:. Matrizes Hidrofóbicas de liberação controlada de fármacos 

6.1. Desenvolvimento farmacotécnico das matrizes hidrofóbicas de liberação controlada de 

fármacos 

6.2. Mecanismos de liberação dos fármacos a partir de matrizes hidrofóbicas 

Unidade 8: Sistemas monolíticos de liberação controlada de fármacos 

6.1. Desenvolvimento farmacotécnico dos sistemas monolíticos de liberação controlada de 
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fármacos 

6.2. Mecanismos de liberação dos fármacos a partir dos sistemas monolíticos de liberação 

controlada de fármacos 

Unidade 9: Pró fármacos poliméricos 

9.1. Desenvolvimento farmacotécnico dos pró fármacos poliméricos 

9.2. Mecanismos de liberação dos fármacos a partir dos pró fármacos poliméricos 

Unidade 10: Bomba osmótica 

10.1. Desenvolvimento farmacotécnico da Bomba osmótica 

10.2. Mecanismos de liberação dos fármacos a partir da bomba osmótica 

Unidade 11: Cinéticas para análise da liberação in vitro 

PROCEDIMENTOS DE ENSINO 

Aulas teóricas expositivas, com estímulo a discussões sobre os temas das aulas a partir de artigos 

científicos relacionados ao tema. 

RECURSOS 

Quadro branco e canetas pilot coloridas e datashow. 

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO 

O processo de avaliação será com provas teóricas em três etapas (AV1, AV2 e AV3), sendo a última 

(AV3), opcional ou por necessidade de nota. 

Serão feitos Seminários de artigos relacionados ao tema durante o curso. Os Seminários valem até 

1,0 (um) ponto. Sua média será somada à nota da prova (AV), correspondente. Cada prova (AV1 e 

AV2) valerá 9,0 (nove) pontos. A AV3 valerá 10 pontos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ANSEL, H.C.; POPOVICH, N.G.; ALLEN, L.V.- Formas Farmacêuticas e Sistemas de Liberação de 

Fármacos. São Paulo: Ed. Premier 6 ed. 

PRISTA, L.N.; ALVES, A.C.; MORGADO, R.; LOBO, J.S.- Tecnologia Farmacêutica I Volume. Lisboa: 

Fundação Calouste Gulbenkian. 

LOPES, C.M.; LOBO, J. M.; COSTA, P.; Formas farmacêuticas de liberação modificada. Revista 
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Brasileira de Ciências Farmacêuticas, vol. 41, n.2, abr./jun., 2005. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BETTINI, R., COLOMBO, P., MASSIMO, G., SANTI, P.,CATELLANI, P.L., PEPPAS, N.A. Moving fronts and 

drug release from hydrophilic matrices.INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CONTROLLED RELEASE OF 

BIOACTIVE MATERIALS. 21., Nice, France, 1994. Proceedings.Deerfield: Controlled Release Society, 

1994. v. 21, p. 19-20.  

BETTINI, R., COLOMBO, P., PEPPAS, N.A. Drugconcentration profiles during release from hydrophilic 

matrices. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CONTROLLED RELEASE OF BIOACTIVE MATERIALS. 24., 

Stockholm, Sweden, 1997. Proceedings. Deerfield: Controlled Release Society, 1997. v. 24, p. 635-

636. 

BETTINI, R., PEPPAS, N.A., COLOMBO, P. Polymer relaxation in swellable matrices contributes to 

drug release”. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CONTROLLED RELEASE OF BIOACTIVE MATERIALS. 

25., Las Vegas, Nevada, USA, 1998. Proceedings. Deerfield: Controlled Release Society, 1998. v. 25, 

p. 36-37. 

BURI, P. Définition et classification des systèmes matriciels. S. T. P. Pharma., v. 3, p. 193-199, 1987. 

BURI, P.; DOELKER, E. Formulation des comprimés à libération prolongée II. Matrices hydrophiles. 

Pharm. Acta Helv. Amsterdam, v. 55, n. 7-8, p. 189-197, 1980. 

INDICAÇÃO MATERIAL DIDÁTICO 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES 
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Disciplina: SDE0283 - FUNDAMENT0S SOCIOANTROPOLÓGICOS DA SAÚDE 

PERFIL DO DOCENTE 

Docente com aderência para atuar na disciplina, seja através de cursos de formação e pós-

graduação, preferencialmente na área das ciências sociais, seja através de vivência prática de 2 anos 

lecionando disciplinas da mesma área de conhecimento. 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

A disciplina permite ao discente dominar conceitos fundamentais das ciências sociais, 

principalmente da antropologia e sociologia, levando-o a problematizar e compreender os 

determinantes sociais e culturais envolvidos no campo da saúde. 

EMENTA 

Introdução às ciências sociais. A multideterminação dos estados de saúde e doença. Aspectos 

sociológicos e antropológicos do mundo contemporâneo. Corpo, saúde e cura na visão 

socioantropológica. 

OBJETIVO GERAL 

Ao fim desta disciplina o aluno deverá ser capaz de: 

Discutir possíveis relações entre os eventos sociais e culturais e os processos de saúde e doença, 

considerando suas várias dimensões constitutivas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Objetivos específicos:  1. Reconhecer diferentes concepções de cultura e sociedade e demonstrar 

sua importância para a compreensão da produção de conhecimento sobre 

o contexto sociocultural e as questões relativas à saúde, à doença e à cura. 

2. Identificar relações existentes entre diversas formas de organização da sociedade e sua 

importância para o desenvolvimento das práticas dos profissionais de 

saúde. 

3. Justificar a concepção de saúde como fenômeno multideterminado, considerando igualmente 

seus aspectos físicos, mentais, sociais e simbólicos e sua natureza sócio-

histórica. 

4. Analisar temáticas contemporâneas no campo da saúde e suas relações com o contexto histórico, 

político e de significações socioculturais. 
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CONTEÚDOS 

Unidade 1? Introdução às ciências sociais 

1.1. Contexto histórico do surgimento 

1.2- As ciências sociais e as demais ciências 

1.3. Principais conceitos em sociologia: grupos e instituições sociais, socialização, controle social, 

papel social e status social, estratificação social e mobilidade social, normas sociais e coerção social. 

1.4. Principais conceitos em antropologia: darwinismo social, evolucionismo cultural, etnocentrismo 

e relativismo cultural. 

1.5. Natureza e cultura: determinismo geográfico, determinismo biológico e endoculturação. 

Unidade 2 ? A saúde como fenômeno multideterminado: problematizando um conceito 

2.1.  Saúde como ausência de enfermidade 

2.2. O conceito ampliado de saúde 

2.3. A Organização Mundial de Saúde e o conceito de saúde 

2.4. A 8ª Conferência Nacional de Saúde e a Constituição Federal de 1988 

Unidade 3 ? Aspectos sociológicos no mundo contemporâneo 

3.1. Políticas públicas em saúde 

3.2. Cidadania 

3.3. Globalização 

3.4. Pobreza e exclusão social 

3.5. Desigualdades sociais 

Unidade 4 ? Corpo e saúde na visão socioantropológica 

4.1. Corpo, cultura e subjetividade 

4.2. Estética, cultura e sociedade: padrões e valores 

4.3. Sociedade, saúde, doença e cura 

PROCEDIMENTOS DE ENSINO 

Discplina em EAD. 
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Procedimento de ensino 

Aulas interativas, em ambiente virtual de aprendizagem, nas quais o conhecimento é exposto ao 

aluno de acordo com um desenho didático planejado para adequar o meio de entrega ao 

conhecimento particular da disciplina. Na sala de aula virtual, a metodologia de entrega de 

conteúdo contempla, além dos conceitos e temáticas das aulas propriamente ditas, leitura de textos 

pertinentes ao assunto, hipertextos, links orientados, estudos de caso, atividades animadas de 

aplicação do conhecimento, simuladores virtuais, quiz interativo, simulados, biblioteca virtual etc. 

Quanto à metodologia de ensino, o docente é responsável por mediar o conteúdo e sua 

integralização, com vistas ao aprendizado cooperativo e colaborativo, norteando-se pelo incentivo à 

troca constante entre os atores envolvidos e à construção coletiva do conhecimento. Para tal, cabe 

ao docente organizar e orientar as discussões no fórum, bem como nas outras ferramentas de 

comunicação disponibilizadas na sala de aula virtual (chat, central de mensagem, anotações etc.). 

RECURSOS 

Acesso à internet, softwares compatíveis com os protocolos da sala de aula virtual (como players, 

flash player, leitor de PDF, javascript, recursos HTML etc.). A sala de aula virtual disponibiliza aos 

alunos o acesso para baixar e executar tais aplicativos, caso não os tenha já instalados. 

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO 

A avaliação da disciplina segue as normas regimentais da Instituição. Nesta disciplina, o aluno será 

avaliado por sua participação cooperativa e colaborativa, bem como pelo seu desempenho nas 

avaliações presenciais (AV1, AV2 e AV3). No que se refere ao primeiro critério, o docente 

responsável pela turma irá avaliar a participação do aluno nos fóruns de discussão temáticos, tendo 

por parâmetro as métricas de pertinência e interatividade da/na intervenção do aluno. 

No que se refere ao segundo critério, os instrumentos para avaliação da aprendizagem serão 

construídos a partir de itens de teste:  questões objetivas e discursivas que compõem o banco de 

questões da disciplina, classificadas em diferentes níveis de complexidade e diferentes níveis 

cognitivos. As avaliações presenciais serão realizadas no campus de origem do aluno, de acordo 

com o calendário acadêmico institucional. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

COSTA, Cristina. Sociologia: introdução ao estudo da sociedade. 4. ed. São Paulo: Moderna, 2011. 

HELMAN, Cecil G. Cultura, saúde e doença. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2003. 

ALVES, P.C., MINAYO, M.C. de S. (Orgs.) Saúde e doença: um olhar antropológico. Rio de Janeiro: 

Fiocruz, 1998. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

GURGEL, C. Doença e cura: o Brasil no século. São Paulo: Contexto, 2010. 

MELO FILHO, J. Doença e família. São Paulo Casa do Psicólogo, 2010. 

LARAIA, Roque. Cultura: um conceito antropológico. 24. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2009. 

SCHMIDT, M. L. G. Saúde e doença no trabalho. São Paulo: Casa do Psicológico, 2010. 

GOLDENBERG, Mirian (Org.) Nu e vestido: dez antropólogos revelam a cultura do corpo carioca. Rio 

de Janeiro: Record, 2007. 

INDICAÇÃO MATERIAL DIDÁTICO 

Miwa, Marcela. Fundamentos Socioantropológicos da Saúde. Rio de Janeiro: Editora Universidade 

Estácio de Sá, 2015. 

OUTRAS INFORMAÇÕES 

A Unidade 2 deve ser trabalhada a partir dos textos oficiais constantes da Constituição Federal 

brasileira, as principais conclusões da 8ª Conferência Nacional de Saúde e da definição de saúde da 

Organização Mundial de Saúde. 

Na Unidade 3, os itens 3.1 e 3.3 podem ser trabalhados a partir de textos e artigos disponíveis na 

Internet, em sites governamentais e em bases de dados. 

Textos sugeridos: 

Globalização: http://www.brasilescola.com/geografia/globalizacao.htm 

Políticas públicas em saúde: 

http://www.ppge.ufrgs.br/ats/disciplinas/11/lucchese-2004.pdf 

  

http://www.brasilescola.com/geografia/globalizacao.htm
http://www.ppge.ufrgs.br/ats/disciplinas/11/lucchese-2004.pdf
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Disciplina: SDE0245 - FUNDAMENTOS DA EPIDEMIOLOGIA 

PERFIL DO DOCENTE 

DOCENTE PÓS-GRADUADO NA ÁREA DE EPIDEMIOLOGIA OU EM SAÚDE COLETIVA E TODAS AS SUAS 

VARIAÇÕES. 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

A formação de um profissional da área da saúde,generalista, humanista, ético, com ampla 

capacidade crítica e reflexiva requer uma elaboração adequada dos planos de ensino das disciplinas. 

A disciplina Fundamentos da Epidemiologia encontra-se articulada com as outras disciplinas 

direcionadas à formação dos profissionais de saúde. A importância a respeito do conhecimento 

epidemiológico sobre as práticas de prevenção de doenças e promoção de Saúde e sobre o modo 

de vida contemporâneo foi determinante para a consolidação da Epidemiologia como a principal 

ciência da informação em saúde. Dentro desse contexto é imprescindível destacar  a articulação da 

Epidemiologia com a Filosofia e com as Ciências Sociais e Humanas. Cada vez mais, pretende-se 

incorporar à problematização da saúde conceitos políticos, como classes sociais, poder, justiça e 

desigualdades, permitindo, dessa forma, o conhecimento pleno da saúde dos indivíduos e das 

sociedades humanas, dos seus determinantes e dos meios para sua preservação. Além disso, o 

estudo da epidemiologia permite uma articulação ideal entre a Educação e a Comunicação nas 

práticas de Saúde, que é imprescindível para a formação dos profissionais de saúde. Pierre Lévy 

define interface como "... superfície de contato, de tradução, de articulação entre dois espaços, duas 

espécies, duas ordens de realidade diferentes." Dessa forma, a disciplina Fundamentos da 

Epidemiologia encontra-se dividida em 4 unidades estruturadas de forma a demonstrar a 

importância e a influência da epidemiologia na compreensão das questões da saúde-doença-

cuidado nas populações humanas, no planejamento de práticas de prevenção de doenças e 

promoção de Saúde e no desenvolvimento de pesquisas científicas em saúde. Os conceitos básicos 

sobre Epidemiologia, Saúde Coletiva e Saúde Pública, um breve histórico sobre a epidemiologia e os 

determinantes sociais da saúde correspondem aos  primeiros temas das aulas que compõem a 

unidade 1.  Para a aplicação do conhecimento epidemiológico na intervenção das situações de 

saúde é importante conhecer a metodologia epidemiológica e os principais indicadores de 

epidemiológicos, cujos temas são abordados na unidade 2. Em virtude do aumento crescente na 

produção científica dos pesquisadores pertencentes aos principais centros de pesquisa em 

Epidemiologia no Brasil, no decorrer das aulas, vários exemplos e ilustrações, pertinentes ao 

contexto da realidade sanitária nacional, são dados. Por fim, serão abordadas as aplicações do 

conhecimento epidemiológico a sistemas de saúde (planejamento, gestão, avaliação e vigilância) 

com dados extraídos da realidade nacional. O aumento da demanda de profissionais qualificados no 

campo da saúde coletiva no Brasil é evidente. Portanto, o estudo da Epidemiologia torna-se 

essencial na formação técnico científica dos profissionais da saúde. Dessa forma, a aproximação da 

ciência epidemiológica proporcionará ao aluno uma reflexão sobre temas contemporâneos. Nesta 

disciplina, o prazer da descoberta, da investigação, da leitura e da reflexão crítica são ingredientes 
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fundamentais. Trata-se de uma verdadeira ?aventura? do espírito humano, em uma busca 

incessante por respostas sobre as mais variadas questões que transcendem a ciência e encontram-

se inseridas em diversos campos de saberes sendo orientadas por demandas filosóficas, morais, 

políticas e outras. Dessa forma, uma das propostas da disciplina é intensificar as trocas de saberes e 

ampliar o campo de conhecimentos compartilhados, destacando a importância da 

interdisciplinaridade.  

EMENTA 

EPIDEMIOLOGIA, SAÚDE COLETIVA E SAÚDE PÚBLICA. INDICADORES EPIDEMIOLÓGICOS   E 

METODOLOGIA EPIDEMIOLÓGICA. EPIDEMIOLOGIA E A CONSTRUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE 

SAÚDE NO BRASIL. EPIDEMIOLOGIA APLICADA A SISTEMAS DE SAÚDE. 

OBJETIVO GERAL 

Reconhecer a importância da epidemiologia no controle dos diversos problemas de saúde da 

população e na evolução da situação social da saúde. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Analisar os conceitos básicos em Epidemiologia; 

- Descrever as atuais aplicações e objetivos da epidemiologia; 

- Relacionar as interfaces disciplinares da epidemiologia; 

- Descrever a determinação social da saúde; 

- Relacionar promoção da saúde e prevenção de doenças; 

- Analisar o enfrentamento dos Determinantes Sociais da Saúde no Brasil na perspectiva da 

integralidade dos direitos humanos; 

- Identificar as iniquidades em saúde; 

- Descrever os conceitos e aplicações dos principais indicadores epidemiológicos, os indicadores 

básicos para a saúde no Brasil; 

Reconhecer o cálculo e a interpretação das medidas de ocorrência de doenças, agravos e óbitos; 

- Relacionar a prevalência e a incidência de doenças; 

- Identificar os objetivos e estrutura da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD); 

- Analisar o conceito de desenvolvimento humano. 
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- Identificar as etapas do método epidemiológico; 

- Reconhecer as estratégias de formulação de hipóteses epidemiológicas; 

- Relacionar as variáveis epidemiológicas; 

- Identificar as formas de ocorrência das doenças; 

- Comparar os conceitos de risco e vulnerabilidade; 

- Descrever os principais desenhos de pesquisa em epidemiologia. 

- Desenvolver raciocínio lógico e estratégico para as práticas de prevenção de doenças e promoção 

de saúde; 

- Compreender a situação atual da pesquisa epidemiológica no Brasil; 

- Evidenciar a importância da Epidemiologia para a construção de políticas públicas de saúde no 

Brasil; 

- Desenvolver a habilidade da leitura e reflexão crítica de artigos científicos;  

- Reconhecer a importância da Vigilância Epidemiológica e Sanitária como prática de Saúde Pública 

no Brasil.  

CONTEÚDOS 

UNIDADE I EPIDEMIOLOGIA, SAÚDE COLETIVA E SAÚDE PÚBLICA 

1.1 Introdução à epidemiologia  

1.1.1 Conceitos básicos em Epidemiologia, Saúde Coletiva e Saúde Pública  

1.1.2 Epidemiologia como ciência e um breve histórico 

1.1.3 Atualidades da epidemiologia e suas interfaces 

1.2 Perspectivas sobre o processo saúde/doença  

1.2.1 A evolução nos conceitos de saúde e os diversos paradigmas explicativos dos modelos 

saúde/doença no âmbito das sociedades 

1.2.1.1 História Natural da Doença 

1.2.1.2 Níveis de Atenção à saúde 

1.2.2 Saúde e qualidade de vida  

1.2.2.1 O instrumento de avaliação de qualidade de vida da Organização Mundial da Saúde 
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(WHOQOL-100 - World Health Organization Quality of Life) 

1.3 Determinantes Sociais da Saúde  

1.3.1 Determinação social da saúde 

1.3.2 Promoção da Saúde e Prevenção de Doenças 

1.3.3 Iniquidades em saúde: panorama nacional 

1.3.4 Comissão Nacional sobre os Determinantes Sociais da Saúde (CNDSS) 

UNIDADE II INDICADORES EPIDEMIOLÓGICOS E METODOLOGIA EPIDEMIOLÓGICA 

2.1 Indicadores Epidemiológicos  

2.1.1 Indicadores básicos para a saúde no Brasil: conceitos e aplicações 

2.1.1.1 Medidas de ocorrência de doenças, agravos e óbitos 

2.1.2 Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD) 

2.1.3 Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 

2.2 Metodologia Epidemiológica 

2.2.1 Introdução ao método epidemiológico  

2.2.1.1 Problematização da pesquisa epidemiológica  

2.2.1.2 Hipóteses epidemiológicas 

2.2.1.3 Variáveis epidemiológicas 

2.2.1.3.1 Formas de ocorrência das doenças 

2.2.2 Risco e Vulnerabilidade 

2.2.3 Desenhos de pesquisa em epidemiologia 

UNIDADE III: EPIDEMIOLOGIA E A CONSTRUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE NO BRASIL 

3.1 Institucionalização e desenvolvimento da Epidemiologia no Brasil e a construção de políticas 

públicas de saúde  

3.1.1 História da Epidemiologia no Brasil 

3.2 Situação atual da pesquisa epidemiológica no Brasil e Perspectivas para uma epidemiologia 

brasileira  
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UNIDADE IV EPIDEMIOLOGIA APLICADA AO SISTEMA ÚNICO  DE SAÚDE (SUS) 

4.1 Epidemiologia e Práticas de Prevenção de doenças e Promoção de Saúde: Planejamento 

estratégico de ações em Saúde  

4.2 Epidemiologia e Gestão de serviços de saúde  

4.3 Vigilância Epidemiológica no Brasil  

PROCEDIMENTOS DE ENSINO 

Aulas interativas, em ambiente virtual de aprendizagem, nas quais o conhecimento é exposto ao 

aluno de acordo com um desenho didático planejado para adequar o meio de entrega ao 

conhecimento particular da disciplina. Na sala de aula virtual, a metodologia de entrega de 

conteúdo contempla, além dos conceitos e temáticas das aulas propriamente ditas, leitura de textos 

pertinentes ao assunto, hipertextos, links orientados, estudos de caso, atividades animadas de 

aplicação do conhecimento, simuladores virtuais, quiz interativo, simulados, biblioteca virtual etc. 

Quanto à metodologia de ensino, o docente é responsável por mediar o conteúdo e sua 

integralização, com vistas ao aprendizado cooperativo e colaborativo, norteando-se pelo incentivo à 

troca constante entre os atores envolvidos e à construção coletiva do conhecimento. Para tal, cabe 

ao docente organizar e orientar as discussões no fórum, bem como nas outras ferramentas de 

comunicação disponibilizadas na sala de aula virtual (chat, central de mensagem, anotações etc.). 

RECURSOS 

Acesso à internet, softwares compatíveis com os protocolos da sala de aula virtual (como players, 

flash player, leitor de PDF, javascript, recursos HTML etc.). A sala de aula virtual disponibiliza aos 

alunos o acesso para baixar e executar tais aplicativos, caso não os tenha já instalados. 

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO 

A avaliação da disciplina segue as normas regimentais da Instituição. Nesta disciplina, o aluno será 

avaliado por sua participação cooperativa e colaborativa, bem como pelo seu desempenho nas 

avaliações presenciais (AV1, AV2 e AV3).  

No que se refere ao primeiro critério, o docente responsável pela turma irá avaliar a participação do 

aluno nos fóruns de discussão temáticos, tendo por parâmetro as métricas de pertinência e 

interatividade da/na intervenção do aluno.  

No que se refere ao segundo critério, os instrumentos para avaliação da aprendizagem serão 

construídos a partir de itens de teste:  questões objetivas e discursivas que compõem o banco de 

questões da disciplina, classificadas em diferentes níveis de complexidade e diferentes níveis 

cognitivos. Inclui-se nessa composição de nota a produção de trabalho acadêmico (se for o caso), 
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que será somado à nota da avaliação correspondente (AV1, AV2 e AV3). 

 

As avaliações presenciais serão realizadas no campus de origem do aluno, de acordo com o 

calendário acadêmico institucional 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ALMEIDA FILHO, Naomar de; BARRETO, Maurício Lima. Epidemiologia & Saúde: fundamentos, 

métodos, aplicações. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 

ALMEIDA FILHO, Naomar de; ROUQUAYROL, Maria Zélia. Introdução à epidemiologia.  4. ed. rev. e 

ampl. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 

MEDRONHO, Roberto Andrade. Epidemiologia. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2009. 685 p. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

AYRES, José Ricardo de Carvalho Mesquita. Sobre o risco: para compreender a epidemiologia. 3. ed. 

São Paulo: Hucitec, 2008. 

FLETHER, R.H.; FLETCHER, S.W. Epidemiologia Clínica. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2006. 

COHN, Amélia; ELIAS, Paulo E. Saúde no Brasil: políticas e organização de serviços. 6. ed. São Paulo: 

Cortez, 2005. 

GORDIS, L. Epidemiologia. 4 ed. Revinter, 2009. 

PEREIRA, Maurício Gomes. Epidemiologia: teoria e prática. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000. 

ROUQUAYROL, Maria Zelia; ALMEIDA FILHO, Naomar de. Epidemiologia e saúde. 7. ed. Rio de 

Janeiro: MEDSI, 2013. 

INDICAÇÃO MATERIAL DIDÁTICO 

Souza, Andressa Rodrigues. Fundamentos da Epidemiologia. Rio de Janeiro: Editora Universidade 

Estácio de Sá, 2015. 

OUTRAS INFORMAÇÕES 
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Disciplina: SDE0246 - FUNDAMENTOS DA ESTATÍSTICA 

PERFIL DO DOCENTE 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

A disciplina iniciará o discente no saber estatístico. Ela é importante para formação geral de todos 

os profissionais, permitindo aos alunos competência para organizar dados e interpretar tabelas e 

gráficos. No Curso de Farmácia, as técnicas aprendidas servirão também para melhor compreensão 

e aproveitamento das disciplinas Epidemiologia e Química Analítica. 

EMENTA 

Importância da estatística para a área de saúde.  População e amostra. Séries estatísticas. Dados 

absolutos e relativos. Organização de dados em tabelas e gráficos. Medidas de Tendência Central. 

Medidas de Dispersão.  Noções de correlação.  

OBJETIVO GERAL 

Introduzir as noções básicas de estatística com foco na área de saúde. Capacitar o aluno para ler, 

interpretar e organizar dados em tabelas e gráficos.  Desenvolver a capacidade de interpretação de 

dados estatísticos e análise crítica de informações divulgadas pelos meios de comunicação. 

Capacitar o aluno a calcular medidas estatísticas com o objetivo de avaliar as informações contidas 

em grande conjunto de dados.                

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

O aluno deverá ser capaz de: 

- Reconhecer a importância da estatística para seu curso. 

- Diferenciar população e amostra em estatística. 

- Conhecer algumas técnicas de amostragem 

- Classificar as séries estatístic 

- Identificar variáveis de interesse e classificá-las. 

- Saber a diferença entre dados absolutos e relativos. 

- Saber o que são índices, coeficientes e taxas 
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- Saber organizar dados em tabelas e gráficos. 

- Saber interpretar tabelas e gráficos. 

- Calcular as medidas descritivas de uma série estatística. 

- Saber detectar a presença, ou ausência, de uma relação entre duas variáveis arbitrárias através do 

coeficiente de correlação. 

CONTEÚDOS 

Unidade I:      Conceitos Básicos 

1.1 -   Função da estatística 

1.2 -   Parâmetro e estatística 

1.3 -   Variáveis, tipos de dados e níveis de mensuração 

1.4 -   População e Amostra 

1.5 -   Técnicas de amostragem 

1.6 -   Séries estatísticas 

Unidade II:    Dados absolutos e relativos 

2. 1 -    Percentagens 

2. 2 -    Índices 

2. 3 -    Coeficientes 

2. 4 -    Taxas 

Unidade III:  Organização de Dados 

3. 1 -     Rol 

3. 2 -     Tabelas para dados qualitativos 

3. 3 -     Tabelas para dados discretos 

3. 4 -     Tabelas para dados contínuos 

3. 5 -     Gráficos 

Unidade IV: Medidas de Tendência Central 

4. 1 -     Conceituação 
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4. 2 -     Moda 

4. 3 -     Mediana 

4. 4 -     Quartil, Decil, Percentil 

4. 5 -     Média Aritmética 

Unidade V: Medidas de Dispersão 

5. 1 -    Conceituação 

5. 2 -     Amplitude Total 

5. 3 -     Desvio Médio 

5. 4 -     Variância 

5. 5 -     Desvio Padrão 

5. 6 -     Coeficiente de Variação 

Unidade VI: Noções de correlação  

6. 1 -    Conceituação 

6. 2 -    Diagrama de dispersão 

6. 3 -    Coeficiente de correlação 

6. 4 -    Interpretação do coeficiente de correlação 

PROCEDIMENTOS DE ENSINO 

Aulas interativas, em ambiente virtual de aprendizagem, nas quais o conhecimento é exposto ao 

aluno de acordo com um desenho didático planejado para adequar o meio de entrega ao 

conhecimento particular da disciplina. Na sala de aula virtual, a metodologia de entrega de 

conteúdo contempla, além dos conceitos e temáticas das aulas propriamente ditas, leitura de textos 

pertinentes ao assunto, hipertextos, links orientados, estudos de caso, atividades animadas de 

aplicação do conhecimento, simuladores virtuais, quiz interativo, simulados, biblioteca virtual etc. 

Quanto à metodologia de ensino, o docente é responsável por mediar o conteúdo e sua 

integralização, com vistas ao aprendizado cooperativo e colaborativo, norteando-se pelo incentivo à 

troca constante entre os atores envolvidos e à construção coletiva do conhecimento. Para tal, cabe 

ao docente organizar e orientar as discussões no fórum, bem como nas outras ferramentas de 

comunicação disponibilizadas na sala de aula virtual (chat, central de mensagem, anotações etc.). 

RECURSOS 
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Acesso à internet, softwares compatíveis com os protocolos da sala de aula virtual (como players, 

flash player, leitor de PDF, javascript, recursos HTML etc.). A sala de aula virtual disponibiliza aos 

alunos o acesso para baixar e executar tais aplicativos, caso não os tenha já instalados. 

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO 

A avaliação da disciplina segue as normas regimentais da Instituição. Nesta disciplina, o aluno será 

avaliado por sua participação cooperativa e colaborativa, bem como pelo seu desempenho nas 

avaliações presenciais (AV1, AV2 e AV3). No que se refere ao primeiro critério, o docente 

responsável pela turma irá avaliar a participação do aluno nos fóruns de discussão temáticos, tendo 

por parâmetro as métricas de pertinência e interatividade da/na intervenção do aluno. 

No que se refere ao segundo critério, os instrumentos para avaliação da aprendizagem serão 

construídos a partir de itens de teste:  questões objetivas e discursivas que compõem o banco de 

questões da disciplina, classificadas em diferentes níveis de complexidade e diferentes níveis 

cognitivos. As avaliações presenciais serão realizadas no campus de origem do aluno, de acordo 

com o calendário acadêmico institucional. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CRESPO, Antônio Arnot. Estatística fácil. 19. ed. atual. São Paulo: Saraiva, 2011. 218 p. 

VIEIRA, S. Introdução à Bioestatística. 4. ed. Rio de Janeiro:  Elsevier Editora. 2008. 

CRESPO, Antônio Arnot. Estatística fácil. 19. ed. atual. São Paulo: Saraiva, 2011. 218 p. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

LEVIN, Jack; FOX, James Alan. Estatística para Ciências Humanas. São Paulo: Prentice Hall, 2004. 

CALLEGARI-JACQUES, Sidia M. Bioestatística: princípios e aplicações. Porto Alegre: ARTMED, 2008. 

255 p. il. 

BLAIR, R. C. Bioestatística para ciência da saúde. São Paulo: Pearson, 2013. 

LEVINE, David M. et. al. Estatística: teoria e aplicações usando o Microsoft Excel em português. 6 ed. 

Rio de Janeiro: LTC, 2012.  752 p. 

LAURENTI, Ruy et al. Estatísticas de saúde. 2. ed. rev. São Paulo: EPU, 1987. 186 p.  

INDICAÇÃO MATERIAL DIDÁTICO 

Soares, Elisângela. Fundamentos da Estatística. Rio de Janeiro: Editora Universidade Estácio de Sá, 

2015. 
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OUTRAS INFORMAÇÕES 
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Disciplina: SDE0299 - FUNDAMENTOS EM ANÁLISES CLINICAS 

PERFIL DO DOCENTE 

Especialista, Mestre ou Doutor em Análises Clínicas ou áreas afins, com envolvimento no mercado 

de trabalho e experiência em pesquisa.  

CONTEXTUALIZAÇÃO 

A disciplina Fundamentos em Análises Clínicas estuda a aplicabilidade dos exames laboratoriais para 

o diagnóstico das doenças. Para tanto a disciplina procura correlacionar os mecanismos 

fisiopatológicos, imunológicos e bioquímicos e a sua correlação com os exames laboratoriais. 

EMENTA 

Laboratório Clínico: O material biológico. Padronização e controle de qualidade. Exames 

bioquímicos, bacteriológicos, parasitológicos e imunológicos. Valores de referência na análise de 

resultados e suas aplicações. Automação. 

OBJETIVO GERAL 

 Compreender as atividades desenvolvidas pelo profissional farmacêutico em laboratório de 
análises clínicas. 

 Compreender as principais funções fisiológicas e metabólicas do organismo. 
 Correlacionar os exames laboratoriais com a fisiopatologia das doenças. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Compreender os mecanismos fisiológicos do organismo para manter a hemostasia. 
 Compreender os mecanismos fisiopatológicos das principais patologias. 
 Realizar exames laboratoriais 
 Interpretar resultados de exames obtidos em laboratório de análises clínicas. 

CONTEÚDOS 

Parte teórica 

Bioquímica Clínica: 

 Introdução ao Laboratório de bioquímica clínica. 
 Determinações bioquímicas no sangue. 

 
 Determinações do perfil lipídico 
 Determinações do perfil Hepático 

Urinálise: 
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 Exame parcial de urina. 
 Análise física e química de urina 

 
 Análise microscópica de urina. 

Imunologia Clínica: 

 Determinações de hormônios no sangue 
 Técnicas de determinações hormonais 
 Perfil reumatológico 

Microbiologia Clínica: 

 Fontes de material. 
 Meios de cultura. 
 Culturas utilizando diferentes materiais biológicos. 
 Antibiograma 
 Principais bactérias causadores de doenças ao homem. 
 Reconhecimento de crescimento de bactérias em meios de cultura seletiva.  

Parasitologia Clínica: 

 Exame parasitológico de fezes. 
 Métodos de pesquisa de parasitos na urina. 
 Métodos de pesquisa de parasitos no sangue. 
 Métodos de pesquisa de parasitos em tecido. 
 Principais parasitas causadores de doenças ao homem. 

Parte prática 

Bioquímica  

 Laboratório e suas especificidades 
 Normas de biossegurança aplicadas no laboratório de Bioquímica 
 Dosagem dos principais exames bioquímicos e a sua respectiva interpretação. 

Urinálise 

 Laboratório e suas especificidades 
 Normas de biossegurança aplicadas no laboratório de Bioquímica 
 Execução do Parcial de Urina e a sua interpretação. 

Microbiologia 

 Laboratório e suas especificidades 
 Normas de biossegurança aplicadas no laboratório de Bioquímica 
 Leitura da microscopia pelo método de Gram. 
 Interpretação dos exames de microbiologia. 

Parasitologia 

 Laboratório e suas especificidades 
 Normas de biossegurança aplicadas no laboratório de Bioquímica 
 Microscopia dos principais parasitas intestinais. 

PROCEDIMENTOS DE ENSINO 
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Aula teórica: 

Aula expositiva, com estimulação para a participação discente. Apresentação básica dos temas e 

discussão sobre possíveis aplicações e correlações com outras disciplinas e/ou com a realidade 

profissional. Seminários organizados com os alunos, com apresentação de temas pertinentes ao 

conteúdo da disciplina. Dinâmicas em grupo, debates e elaboração de painéis de artigos científicos 

sobre temas atuais e de interesse dos alunos, relacionados à disciplina. Estudo dirigido resolvido em 

sala, com a participação do professor. 

Aula prática: 

As aulas práticas realizadas em Laboratório de Bioquímica e Microscopia. No início da atividade, 

ocorre a orientação teórico-prática sobre a atividade e a apresentação das singularidades de cada 

reagente e/ou equipamento a ser utilizado. Respeitando-se as normas de biossegurança, os alunos 

realização as atividade laboratoriais delimitadas no Roteiro (Protocolo) de cada aula, sob a 

supervisão do professor. Os resultados são analisados e todo o processo, desde a fundamentação 

teórica, é descrita através de um relatório. 

RECURSOS 

Aulas teóricas: 

Utilização de quadro branco e marcadores coloridos pilot, retroprojetores e mídia/datashow, de 

acordo com a disponibilidade de cada campo. O material didático (textos complementares e listas 

de exercícios para estudos dirigidos) será disponibilizado na Internet. 

Aulas práticas: 

Laboratório com quadro branco, equipado com reagente, maquinaria e vidrarias específicos. Todos 

se mantém uniformizados com equipamentos de proteção individual e passam por treinamento dos 

procedimentos referentes à atividade prática. 

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO 

O processo de avaliação da disciplina está sistematizado em três momentos, AV1, AV2 e AV3. O 

primeiro momento engloba prova escrita, seminário e a média dos relatórios relativos a cada 

prática realizada (as duas últimas realizadas em grupos). O processo da segunda avaliação da 

disciplina engloba prova escrita, prova prática e workshop (em grupos) com exposição e discussão 

de artigos científicos. O processo da terceira avaliação da disciplina engloba prova escrita. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

MOTTA, Valter T. Bioquímica Clínica para o Laboratório. 5. ed. Rio de Janeiro: MedBook, 2009. 

CHAMPE, Pamela C.; Harvey, Richard A.; Ferrier, Denise R.; Bioquímica Ilustrada. Editora Artmed. 
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2012.  

MURPH, Kenneth; Travers, Paul; Walport, Mark Imuno Biologia de Janeway.8.ed. Porto Alegre: 

Artmed, 2014. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

MADIGAN; MARTINKO; PARKER. Microbiologia de Brock, São Paulo, 10. ed: Pearson Pretice Hall, 

2004, 624p.  

KINDT, Thomas J.; GOLDSBY, Richard A.; Osborne, Barbara A. Imunologia de Kuby. 6. ed.  Porto 

Alegre: Editora Artmed, 2008. 

NELSON, David L.; Cox, Michael M.. Principio de Bioquímica de Lehninger.  Editora Sarvier? 

6.ed.Porto Alegre: Editora Artmed, 2014. 

TRABULSI, L. R.; ALTERTHUM, F.  Microbiologia. 5. ed. São Paulo: Atheneu, 2008. 

INDICAÇÃO MATERIAL DIDÁTICO 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES 
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Disciplina: SDE0010 - GENÉTICA 

PERFIL DO DOCENTE 

O professor deve ser um profissional da area da saúde, com com pós graduação strictu sensu na 

área ou área afim. 

Deve ter capacidade de conhecer as caracteristicas de cada  área de saúde ao qual vai ministrar a 

aula, para trabalhar com exemplos práticos e de interesse de cada campo de atuação. 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

A disciplina de Genética acompanha o profissional da área de saúde gerando capacidades do 

entendimento da hereditariedade e das doenças relacionadas.  Na atuação deste profisional este 

conhecimento é colocado em prática com pacientes portadores de doenças de cunho genético.  

Genética humana descreve o estudo da transmissão genética como ela ocorre em seres humanos. 

Enquanto que, a genética molecular é a área da biologia que estuda a estrutura e a função 

dos genes a nível molecular. A genética molecular usa os métodos da genética e da biologia 

molecular. Um campo importante da genética molecular é o uso de informação molecular para 

determinar padrões de descendência, e assim a classificação científica correta dos organismos: a 

isto chamamos sistemática molecular. 

EMENTA 

Abordagem dos princípios da genética básica, com ênfase nos mecanismos hereditários da espécie 

humana. Importância da Genética na atualidade. O entendimento dos conceitos fundamentais em 

Genética Humana. Estrutura dos cromossomos e dos genes. Síndromes clínicas, anormalidades 

cromossômicas numéricas e morfológicas, padrões de hereditariedade. Fluxo da informação 

genética. Bases moleculares da hereditariedade. Mecanismos moleculares da mutação. Código 

genético.Síntese de proteínas. A disciplina proporciona subsídios ao aluno para compreender como 

o efeito da variabilidade genética pode alterar a ação dos medicamentos. 

OBJETIVO GERAL 

Ao término da disciplina o aluno deverá: 

·         Compreender e discutir os conceitos fundamentais em Genética Humana. 

·         Aplicar conceitos fundamentais da Genética Humana na resolução de problemas relacionados 

com: diagnóstico, padrões de herança, riscos de recorrência. 

·         Adquirir conhecimentos básicos sobre Genética Molecular, Citogenética Humana,  
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Farmacogenética, Farmacogenômica, Imunogenética e Terapia Gênica. 

·         Reconhecer a importância da diversidade genética do homem. 

Reconhecer a importância de aspectos evolutivos no auxílio à compreensão de problemas em Saúde 

Pública.             

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Desenvolver no aluno habilidades para: 

 Importância das alterações genéticas na hereditariedade; 
 Utilizar princípios de Genética Humana básica; 
 Identificação de alterações cromossômicas em cariótipos; reconhecer as principais doenças 

genéticas, suas características; 
 Identificar padrões de Herança Mendelianos e Não-Mendelianos; 
 Possibilitar a compreensão dos mecanismos moleculares da organização do material 

genético e da regulação da expressão gênica.  
Fornecer subsídios que permitem, ao aluno, entender e se posicionar criticamente, diante das 

aplicações atuais da genética molecular 

CONTEÚDOS 

Introdução à genética humana 

As Leis de Mendel da Herança e da Ligação Genética 

Bases Cromossômicas da Hereditariedade 

Os Cromossomos Humanos 

Cariótipo 

Gametogênese humana e fertilização 

Relevância Médica da Mitose e da Meiose 

O genoma humano 

Gene 

Duplicação 

Moléculas de RNA e Processamento do RNA 

O Código Genético e Tradução  

Controle da Expressão Gênica  
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Mutação e Mecanismos de Reparo 

Fundamentos das tecnologias do DNA Recombinante 

Padrões de herança monogênica 

Distúrbios genéticos com herança mendeliana clássica 

Padrões de herança autossômica recessiva 

Padrões de herança autossômica dominante 

Herança ligada ao X 

Padrões de herança pseudo-autossômica 

Padrões atípicos de herança 

Citogenética Clínica: Distúrbios dos Autossomos e dos Cromossomos Sexuais.   

Distúrbios dos autossomos 

Os cromossomos Sexuais e suas anomalias 

Tópicos Avançados em Genética  

Genética do Desenvolvimento,  

Imunogenética  

Genética do Câncer  

Diagnóstico Molecular 

Farmacogenética e Farmacogenômica 

 

Terapia Gênica 

PROCEDIMENTOS DE ENSINO 

Aulas interativas, em ambiente virtual de aprendizagem, nas quais o conhecimento é exposto ao 

aluno de acordo com um desenho didático planejado para adequar o meio de entrega ao 

conhecimento particular da disciplina. Na sala de aula virtual, a metodologia de entrega de 

conteúdo contempla, além dos conceitos e temáticas das aulas propriamente ditas, leitura de textos 

pertinentes ao assunto, hipertextos, links orientados, estudos de caso, atividades animadas de 

aplicação do conhecimento, simuladores virtuais, quiz interativo, simulados, biblioteca virtual etc. 

Quanto à metodologia de ensino, o docente é responsável por mediar o conteúdo e sua 
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integralização, com vistas ao aprendizado cooperativo e colaborativo, norteando-se pelo incentivo à 

troca constante entre os atores envolvidos e à construção coletiva do conhecimento. Para tal, cabe 

ao docente organizar e orientar as discussões no fórum, bem como nas outras ferramentas de 

comunicação disponibilizadas na sala de aula virtual (chat, central de mensagem, anotações etc.). 

RECURSOS 

Acesso à internet, softwares compatíveis com os protocolos da sala de aula virtual (como players, 

flash player, leitor de PDF, javascript, recursos HTML etc.). A sala de aula virtual disponibiliza aos 

alunos o acesso para baixar e executar tais aplicativos, caso não os tenha já instalados. 

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO 

A avaliação da disciplina segue as normas regimentais da Instituição. Nesta disciplina, o aluno será 

avaliado por sua participação cooperativa e colaborativa, bem como pelo seu desempenho nas 

avaliações presenciais (AV1, AV2 e AV3). No que se refere ao primeiro critério, o docente 

responsável pela turma irá avaliar a participação do aluno nos fóruns de discussão temáticos, tendo 

por parâmetro as métricas de pertinência e interatividade da/na intervenção do aluno. 

No que se refere ao segundo critério, os instrumentos para avaliação da aprendizagem serão 

construídos a partir de itens de teste:  questões objetivas e discursivas que compõem o banco de 

questões da disciplina, classificadas em diferentes níveis de complexidade e diferentes níveis 

cognitivos. As avaliações presenciais serão realizadas no campus de origem do aluno, de acordo 

com o calendário acadêmico institucional. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

GRIFFITHS, Anthony J. F. et al. Introdução à genética. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 712 

p. 

BAMSHAD, Michael J.; CAREY, John C.; JORDE, Lynn B.  Genética médica. 4. ed. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2010. 368 p. il. 

KORF, Bruce R. Genética humana e genômica. Tradução Paulo A. Motta. Rio de janeiro: Guanabara 

Koogan, 2008. 257 p. il. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

NUSSBAUM, Robert L; MCINNES, Roderick R.; WILLARD, Huntington F. Thompson & Thompson: 

genética médica.7.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. 525 p. il. 

GRIFFITHS, Anthony J. F. et al. Introdução à genética. Tradução Paulo Armando Motta. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 712 p. il. 

LEWIS, Ricki. Genética humana: conceitos e aplicações. Tradução Paulo Armando Motta. 5.ed.  Rio 
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de Janeiro: Guanabara Koogan, c2004. 453 p. il. 

BAYNES, John W.; DOMINICZAK, Marek H. Bioquímica médica. 4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015. 

633 p 

ZAHA, Arnaldo; FERREIRA, Henrique Bunselmeyer (Org.). Biologia molecular básica. 5. ed. São Paulo: 

Artmed, 2014. 403 p 

INDICAÇÃO MATERIAL DIDÁTICO 

MICAS, André. Genética. Rio de Janeiro: Editora Universidade Estácio de Sá, 2015. 

OUTRAS INFORMAÇÕES 
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Disciplina: SDE0904 - HEMATOLOGIA CLÍNICA 

PERFIL DO DOCENTE 

Professor com graduação em Farmácia , titulado em nivel de pós graduação strictu sensu na area 

das Análises Clinicas ou em área correlata. 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

A hematologia estuda os elementos figurados dos sangue: hemácias, leucocitos e plaquetas. De 

acordo com a produção desses elementos e de acordo com os orgãos onde eles são produzidos 

(orgãos hematopoieticos: medula ossea, baço e linfonodos) podem surgir inúmeras patologias no 

ser humano.  

Assim o estudo da fisiologia dos elementos sanguineos e dos órgaos hematopoiéticos bem como a 

fisiopatologia que envolve as patologias (hemopatias) representa uma grande importancia. Existem 

patologias que quanto mais precocemente se fizer o diagnóstico, mais cedo se adota conduta 

correta no seu tratamento e assim consequentemente, maior será a chance de cura e melhor 

sobrevida diante das patologias diagnosticada. 

EMENTA 

Introdução ao estudo da hematologia. Origem, componentes e funções do sangue. Sistema 

hematopoiético. Fisiopatologia e avaliação das principais doenças eritrocitárias e leucocitárias, com 

provas laboratoriais. Fisiopatologia celular da medula óssea, com provas laboratoriais. Hemostasia 

com testes de coagulação. Imunohematologia e hemoterapia com provas laboratoriais. 

OBJETIVO GERAL 

Possuir habilidades intelectuais que lhe permitam dominar o assunto sob o mais amplo aspecto ou 

seja, desde o reconhecimento celular até à análise e interpretação dos resultados hematológicos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Realizar técnicas hematológicas (Hemograma, coagulograma, mielograma, hematoscopia, Testes 

imunohematologicos), afim de diagnósticos de doenças hematológicas.   

Interpretar os resultados laboratoriais, correlacionando com dados clínicos e epidemiológicos. 

CONTEÚDOS 

Unidade I: 
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1.1. Origem e composição do sangue;  

1.2. Hematopoiese: Evolução e períodos;  

1.3. Células tronco; 

1.4. CFU-S; 

1.5. Fatores estimulantes de crescimento (CFS) e utilização terapêutica  

Unidade II: 

2.1. Eritropoiese: gênese e destruição fisiológica do eritrócito;   

2.2. Fatores nutricionais: Ferro, Vitamina B12 e Folatos;  

2.3. Hemoglobina: síntese e degradação do Heme e da Globina;  

2.4. Membrana do eritrócito: componentes; 

2.5. Metabolismo energético: via de Embden-Meyerhof  

2.6. Morfologia dos eritrócitos:  quanto ao tamanho, quanto a cor e  quanto a forma;  

2.7. Anemias: classificação morfológica e fisiopatológica; 

2.8. Anemias por deficiência de produção ou carencial;  deficiência de ferro, Vit.B12 e ácido fólico; 

2.9. aplasia da medula;  anemia de doença crônica; anemia sideroblástica e por  infiltração da 

medula por células neoplásicas; 

2.10. Anemia por excesso de destruição de eritrócitos; Anemias por defeito de membrana:  

esferocitose hereditária e ovalocitose hereditária;  

2.11. Anemia por deficiência enzimática-Enzimopatias; 

2.12. Hemoglobinúria Paroxistica Noturna  

2.13. Hemoglobinopatias estruturais : anemia falciforme , HbS, Hb C, Hb D  

2.14. Hemoglobinopatias quantitativas - Talassemias alfa e beta e interações; 

2.15. Poliglobulias  

Unidade III: 

3.1. Leucopoiese:  Neutrófilos: Genes e Função;  Neutrofilias e Neutropenias; Desvio a Esquerda e 

Desvio a Direita;  

3.2. Alterações tóxico-degenerativas dos Neutrófilos: Granulações tóxicas, corpúsculo de 
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Döhle,vacúolos; 

3.3. Anomalias congênitas dos neutrófilos:Anomalia de Pelger-Huet, Anomalia de Chediak-Higashi  e 

Anomalia d Alder-Reilley; 

3.4. Eosinófilos e Basófilos: Gênese e Funções;  

3.5. Eosinofilias e Eosinopenias; Basofilias;  

3.6. Monócitos, Linfócitos e Plasmócitos: Gênese e Funções;  

3.7. Monocitoses, linfocitoses e linfocitopenias;  

Unidade IV: 

4.1. Neoplasias hematológicas:  Síndromes Mielodisplásicas; 

4.2. Leucemias Agudas: Mielóide Aguda: classificação FAB: (M0 a M7);  

Leucemia Linfóide Aguda: classificação FAB: (L1,L2 e L3). 

4.3. Diagnóstico laboratorial: Mielograma; Citogenética; Citoquímica.  

4.4. Síndromes Mieloproliferativas: Leucemia Mieloide Crônica,  fase crônica, Leucemia Pró-

linfocítica, Tricoleucemia,   Linfoma Leucemizado e Mieloma Múltiplo ;  

Unidade V: 

5.1. Hemostasia e Coagulação: Plaquetas: Gênese e Função;  Hemostasia primária;  Vias Intrínseca e 

extrínseca da coagulação;  proteinas anticoagulantes naturais;   Coagulopatias.  

Unidade VI: Relacionados aos ítens anteriores. 

6.1. Realização e Interpretação de todas as determinações que fazem parte do Eritrograma e 

Leucograma: análise da morfologia, eritrocitária normal e alterada; Coagulograma com TP. TTPa e 

contagem de plaquetas; 

6.2. Interpretação de casos clínicos. 

6.3. Testes diversos: Determinação do sistema ABO e Rh, Testes de Coombs direto e Coombs 

indireto, Velocidade de Hemossedimentação (VHS) 

PROCEDIMENTOS DE ENSINO 

Aulas teóricas expositivo e dialogadas com auxilio de quadro negro, retroprojeção, slides, Data 

Show e Cd-Roons. 

Aula Prática com aplicação de aulas teóricas realizadas em grupo de 02 pessoas através  de técnicas 
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práticas em hematologia. 

OBSERVAÇÃO: Será obrigatório o uso de jaleco, sapato fechado e proibido o uso de adornos. 

A atividade estruturada abordará Interpretação Laboratorial na área de Análises Clínicas. Os 

embasamentos teóricos sobre a fisiopatologia das doenças hematológicas fornecerão aos alunos 

conhecimento essencial para a compreensão de como que surgem as doenças hematológicas e a 

importância do Laboratório de Análises Clinicas como ferramenta do diagnóstico destas doenças. 

A disciplina abordará o tema da fisiopatologia das doenças hematológicas e a sua correlação com o 

diagnóstico laboratorial das doenças hematológicas no qual os alunos entrarão em contato com 

problemáticas relacionadas à interpretação dos exames laboratoriais em hematologia. 

As tarefas estão programadas com carga horária pré-determinada e ao final da (s) atividade(s), o 

aluno deverá apresentar ao professor responsável pela disciplina, a atividade solicitada, seguindo as 

normas para trabalhos acadêmicos da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e conforme 

o descrito na atividade. 

Atividade estruturada 1 ? Carga Horária ?  7 horas 

A atividade estruturada 1 será dedicada aos mecanismos fundamentais da formação da 

hemoglobina com ênfase na anemia por deficiência de ferro. Inicialmente uma aula teórica sobre o 

assunto será ministrada e posteriormente os alunos serão divididos em equipes para realização de 

um cartaz relacionado aos seguintes temas: 

a)    Fisiologia e metabolismo do ferro. 

b)    Deficiência de ferro na criança. 

c)    Deficiência de ferro na mulher adulta. 

d)    Deficiência de ferro no idoso. 

e)    Tratamento da anemia por deficiência de ferro  com ferro via oral. 

f)    Tratamento da anemia por deficiência de ferro com ferro por via parenteral. 

Atividade estruturada 2 ? Carga Horária ? 5 horas 

O tema abordado nesta atividade estruturada será a Análise Crítica de um artigo relacionado ao 

tópico Leucemias. O entendimento da etiologia e fisiopatologia que envolve os distúrbios malignos 

do sistema hematopoiético (medula óssea e os gânglios linfáticos) são de fundamental importância 

na compreensão do diagnóstico laboratorial das leucemias sendo assim importante na formação do 

profissional Farmacêutico nas Análises Clinicas. O tema será o complemento das aulas teóricas 

referente ao módulo das Leucemias. 

Os alunos reunidos em equipes irão interpretar um artigo científico previamente escolhido pelo 

professor e realizar uma apresentação oral com duração média de 15 minutos em ordem a ser 
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determinada por sorteio.  

Atividade estruturada 3 ? Carga Horária ? 10 horas 

O tema abordado nesta atividade estruturada será a Análise Crítica de um artigo relacionada ao 

tópico Coagulação Sanguínea. O entendimento da fisiologia da coagulação, anticoagulação e 

fibrinólise é de fundamental importância na compreensão do diagnóstico laboratorial das doenças 

hemorrágicas e trombóticas.  

O tema será o complemento das aulas teóricas referente ao módulo Coagulação sangüínea. 

Os alunos reunidos em equipes irão interpretar um artigo científico previamente escolhido pelo 

professor e realizar uma apresentação oral com duração média de 15 minutos em ordem a ser 

determinada por sorteio.  

RECURSOS 

Data show 

Quadro-negro 

Retroprojeção 

Cd-Rooms 

Equipamentos laboratoriais 

Outros 

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO 

O procedimento de avaliação será composta de: 

1- Avaliações escritas com questões  objetivas e dissertativas baseados nos tópicos discutidos. 

2- Avaliação práticas com desenvolvimento de técnicas aplicadas nas aulas práticas. 

3- Apresentação das atividades estruturadas que será composta de discussão de artigos cientificos 

ou estudos de casos clínicos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BEUTLER, E.; WILLIAMS, W.J.; LICHTMAN, M.A; KIPPS, T. Manual de Hematologia de Williams. 6. ed. 

Porto Alegre: ARTMED, 2005. 624p.  

LORENZI, Therezinha Ferreira. Manual de hematologia: propedêutica e clínica. 4. ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2006. 710 p.  
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RAPAPORT, samuel I. Hematologia: introdução. Tradução Ruth Moreira Leite. 2. ed.. São Paulo: 

Roca, c1990. 450 p.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

COOPER, Geoffrey M.; HAUSMANN, R. Célula: uma abordagem molecular. Porto Alegre: ARTMED, 

2009. 716 p.  

BERNARD, Jean et al. Hematologia. Rio de Janeiro: MEDSI, 2000. 

CARVALHO, Hernandes F.; RECCO-PIMENTEL, Shirlei Maria. A Célula. 3. ed. São Paulo: Manole, 2013. 

590 p. 

FAILACE, R. Hemograma: Manual de Interpretação. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2003. 

DE ROBERTIS, E. M. F. HIB, J. Bases da Biologia Celular e Molecular. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2001. 

INDICAÇÃO MATERIAL DIDÁTICO 

Dan L. Longo; Anthony S. Fauci; Dennis L. Kasper; Stephen L. Hauser; J. Larry Jameson; Joseph 

Loscalzo, Medicina Interna de Harrison, editora: AMGH, edição: 18, ano:2013 

capítulo: Parte II - Seção 10: Alterações Hematológicas, nº de páginas: 38 

 

capítulo: Parte VII - Seção 2: Distúrbios da Hematopoiese (Parte A), nº de páginas: 55 

 

capítulo: Parte VII - Seção 2: Distúrbios da Hematopoiese (Parte B), nº de páginas: 67 

 

Total de páginas do material didático: 160 

OUTRAS INFORMAÇÕES 
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Disciplina: SDE0028 - HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA 

PERFIL DO DOCENTE 

O docente deve obrigatoriamente: 

- Ter titulação compatível com a disciplina, ou seja: mestrado ou doutorado na área de Morfologia 

humana, ou  especialização em morfologia humana, ou especialização em histologia e embriologia 

com mestrado ou doutorado em área com aderência a Morfologia humana; 

-  Já  ter comprovadamente  lecionado o conteúdo de histologia e embriologia na universidade ou 

em outra instituição de ensino superior;  

Além disso, o docente deverá apresentar as seguintes habilidades:  

- Ter em mente sempre o perfil desejável para os profissionais que estão sendo formados; 

- Evitar a dicotomia entre a teoria e a prática; 

- Trabalhar, sempre que possível, a vinculação entre o conhecimento abordado durante as aulas e 

os exemplos da realidade; 

- Estar comprometido com a atualidade; 

- Motivação para trabalhar o conhecimento científico (ensino-pesquisa-extensão), juntamente com 

a relação humanística entre o docente e o discente. 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

A disciplina de Histologia e Embriologia objetiva estudar os fundamentos da embriogênese e da 

biologia tecidual, com ênfase na interação dos componentes celulares e da matriz extracelular de 

cada tecido e nos principais eventos desde a formação das células germinativas (gametas) até o 

desenvolvimento dos 3 folhetos germinativos embrionários, fornecendo os fundamentos biológicos 

necessários para a compreensão das demais disciplinas do curso de graduação. O embasamento 

teórico-prático fornecido pela disciplina Histologia e Embriologia é importante para que o 

acadêmico possa identificar as possibilidades de resolução de problemas, estimulando a capacidade 

de análise e crítica. 

EMENTA 

Introdução à embriologia; Aparelho reprodutor masculino; Aparelho reprodutor feminino; 

Gametogênese masculina; Gametogênese feminina; Ciclo hormonal reprodutivo feminino – ciclo 

ovariano e ciclo endometrial (menstrual); Fertilização; Desenvolvimento embrionário – da 1ª a 4ª 

semana do desenvolvimento embrionário;  Período fetal; Introdução à histologia; Tecido Epitelial. 

Tecidos conjuntivo propriamente dito; Tecido Adiposo; Tecido cartilaginoso; Tecido ósseo; Tecido 
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sanguíneo; Tecido muscular; Tecido nervoso. 

OBJETIVO GERAL 

- Compreender o desenvolvimento humano, desde a formação dos gametas e a fertilização, até os 

principais eventos do período embrionário e do período fetal;  

- Estudar a fundamentação teórico-prática sobre a estrutura microscópica e a função dos principais 

tecidos orgânicos dos animais, com ênfase no organismo humano. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar os componentes do aparelho reprodutor masculino e suas respectivas funções; 
 Identificar os componentes do aparelho reprodutor feminino e suas respectivas funções, 

reconhecendo a importância destes componentes para a reprodução e gestação.  
 Conhecer os hormônios envolvidos no ciclo hormonal reprodutivo feminino; 
 Conhecer as diferentes fases do ciclo menstrual e sua correlação com o ciclo ovariano; 
 Caracterizar as etapas da fertilização; 
 Reconhecer os principais eventos observados entre a 1ª e a 3ª semanas do 

desenvolvimento embrionário; 
 Compreender as diferenças marcantes do desenvolvimento durante o período embrionário 

e o período fetal; 
 Conhecer as normas básicas de segurança para utilização dos laboratórios multidisciplinares 

durante as aulas práticas da disciplina e compreender a importância do cumprimento de 
tais normas; 

 Estudar a fundamentação teórico-prática sobre a estrutura microscópica e a função dos 
principais tecidos orgânicos dos animais, com ênfase no organismo humano; 

 Aprender a caracterizar os quatro tecidos básicos do corpo e suas respectivas classificações; 
 Desenvolver a habilidade em manusear corretamente o microscópio e a importância da 

conservação das coleções de lâminas histológicas; 
 Aprender a diagnosticar os tecidos do corpo através de observação de suas respectivas 

características nas lâminas histológicas ao microscópio. 

CONTEÚDOS 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

UNIDADE I – Noções de Aparelho Reprodutor Masculino 

1.1 Componentes 

1.2 Funções dos componentes  

1.3 Gametogênese masculina ou espermatogênese 

UNIDADE II – Noções de Aparelho Reprodutor Feminino 

2.1 Componentes 

2.2 Funções dos componentes  

2.3 Gametogênese feminina ou ovogênese 
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2.4 Ciclo hormonal reprodutivo feminino 

2.4.1 Ciclo ovariano 

2.4.2  Ciclo menstrual 

UNIDADE III – 1ª semana do desenvolvimento embrionário 

3.1 Fertilização 

3.2 Clivagem 

3.3 Mórula 

3.4 Blastocisto 

3.5 Nidação  

UNIDADE IV – 2ª semana do desenvolvimento embrionário 

4.1 Disco embrionário didérmico ou bilaminar 

4.2 Saco vitelino 

4.3 Mesoderma extra embrionário  

4.4 Celoma extra-embrionário 

4.5 Pedículo do embrião 

4.6 Cavidade amniótica e âmnio           

UNIDADE V – 3ª semana do desenvolvimento embrionário 

5.1 Formação da linha primitiva 

5.2 Gastrulação: formação das camadas  

germinativas do embrião 

5.3 Somitos 

UNIDADE VI – 4ª a 8ª semana do desenvolvimento  

embrionário 

6.1  Dobramento ou fechamento do embrião 

6.2 Derivados das camadas germinativas do  

embrião 

6.3 Noções gerais sobre os principais eventos da 4ª  

a 8ª semana do desenvolvimento  

embrionário 

UNIDADE VII – Período fetal: 9ª semana do desenvolvimento  

ao nascimento 

7.1 Noções gerais sobre os principais eventos do  

período fetal 
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UNIDADE VIII – Introdução à histologia 

8.1 Noções gerais sobre os métodos de análise das  

células e tecidos 

 

UNIDADE IX –  Tecidos Epiteliais  

9.1 Características gerais e especificações 

9.2 Funções gerais 

9.3 Classificação e estudos dos epitélios 

9.3.1 Tecido epitelial de revestimento 

9.3.2 Tecido epitelial glandular 

UNIDADE X- Tecidos Conjuntivos 

10.1 Células, fibras e substância fundamental amorfa 

10.2 Funções gerais 

10.3 Classificação e estudo dos tipos de tecido  

conjuntivo 

10.3.1 Tecido Conjuntivo propriamente dito 

10.3.2 Tecidos conjuntivos especializados 

10.3.2.1 Tecido Adiposo 

10.3.2.1.1 Funções 

10.3.2.1.2 Classificação 

10.3.2.2 Tecido Cartilaginoso 

10.3.2.2.1 Funções 

10.3.2.2.2 Tipos celulares e matriz   

extracelular                  

10.3.2.2.1 Classificação 

10.3.2.2.2 Tipos de crescimento 

10.3.2.3 Tecido Ósseo 

10.3.2.3.1 Funções  

10.3.2.3.2 Tipos celulares e matriz   

extracelular                  

10.3.2.3.1 Classificação 
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10.3.2.3.2 Tipos de ossificação 

10.3.2.4 Tecido Sanguíneo   

10.3.2.4.1 Funções  

10.3.2.4.2 Tipos celulares            

10.3.2.4.1 Plasma sanguíneo 

UNIDADE XI - Tecido Muscular 

11.1 Características gerais 

11.2 Funções gerais 

11.3 Classificação e estudos dos diferentes tipos de  

tecido muscular 

UNIDADE XII - Tecido Nervoso 

12.1 Tipos celulares  

12.1.1 Neurônios 

12.1.2 Células da glia  

12.2  Sinapses 

12.3  Substância branca e cinzenta 

 

PROCEDIMENTOS DE ENSINO 

§        Aulas teóricas: expositivas e dialogadas com  apresentação do conteúdo programático, 

utilizando esquemas ; 

§        Aulas práticas:  realizadas no Laboratório Multidisciplinar (Laboratório de Microscopia), 

seguindo as seguintes etapas:  

1) apresentação do Manual de Normas de biossegurança para orientação dos alunos sobre as 

normas de utilização dos laboratórios, uniformes (inclusive sobre o uso de EPIs – equipamentos 

de proteção individual - quando necessário);  

2) utilização de modelos sintéticos ou de exercícios contendo esquemas para identificação em 

grupo dos componentes ou eventos abordados em sala de aula;  apresentação de trechos do 

Filme Odisséia da Vida (DVD Synapse), contendo trechos correlatos ao conteúdo programático 

da aula teórica de Embriologia;  

3) Treino em observação ao microscópio óptico para identificação dos tecidos do corpo em 

diferentes lâminas histológicas correlacionadas ao conteúdo programático das aulas teóricas de 

histologia. 
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RECURSOS 

 Retroprojetor 
 Data show / multimídia 
 DVD  
 Videocassete 
 Quadro branco 
 Pilot 
 Projetor de slides 
 Modelos sintéticos: pelve masculina, pelve feminina e desenvolvimento embrionário 
 DVD ou VHS do filme “Odisséia da vida” (Synapse). 
 Coleções de lâminas histológicas coradas com Hematoxilina e Eosina (HE) e colorações 

especiais. 
 Microscópios ópticos (luz) binoculares (preferencialmente). 

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO 

Avaliação 

O processo de avaliação será composto de três etapas, Avaliação 1 (AV1), Avaliação 2 (AV2) e 

Avaliação 3 (AV3). 

As avaliações poderão ser realizadas através de provas teóricas, provas práticas, e realização de 

projetos ou outros trabalhos, representando atividades acadêmicas de ensino, de acordo com as 

especificidades de cada disciplina. A soma de todas as atividades que possam vir a compor o grau 

final de cada avaliação não poderá ultrapassar o grau máximo de 10, sendo permitido atribuir valor 

decimal às avaliações. Caso a disciplina, atendendo ao projeto pedagógico de cada curso, além de 

provas teóricas e/ou práticas contemple outras atividades acadêmicas de ensino, estas não poderão 

ultrapassar 20% da composição do grau final. 

A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo o das atividades 

estruturadas. 

As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina, incluindo o das atividades estruturadas. 

Para aprovação na disciplina o aluno deverá: 

1.    Atingir resultado igual ou superior a 6,0, calculado a partir da média aritmética entre os graus 

das avaliações, sendo consideradas apenas as duas maiores notas obtidas dentre as três etapas 

de avaliação (AV1, AV2 e AV3). A média aritmética obtida será o grau final do aluno na 

disciplina. 

2.    Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações. 

3.    Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
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MOORE, Keith L.; PERSAUD, T. V. N. Embriologia clínica. 9.ed.  Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2013. 

GARTNER, Leslie P.; HIATT, James L. Tratado de histologia: em cores. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2007. 

ESTÁCIO ENSINO SUPERIOR. Programa do Livro Universitário. Morfologia geral. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2008. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

MOORE, Keith L.; PERSAUD, T. V. N. Embriologia básica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 

JUNQUEIRA, Luiz Carlos Uchôa; CARNEIRO, José. Histologia básica: texto & atlas. 12. ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 538 p 

GARTNER, L.P. Tratado de histologia. 3. ed. Ed. Guanabara Koogan S.A., 2007. 

CORMACK, D.H. Fundamentos de Histologia. 2. ed. ed. Guanabara Koogan, 2008.  

MOORE, K.L.; PERSAUD, T.V.N.  Atlas colorido de Embriologia clínica. 2.ed. Guanabara Koogan. 2012 

INDICAÇÃO MATERIAL DIDÁTICO 

Sadler, T. W., Langman/ Fundamentos de Embriologia Médica, editora: Guanabara Koogan, edição: 

1, ano:2007 

capítulo: Introdução: Princípios Básicos do Desenvolvimento, nº de páginas: 3 

 

capítulo: Início do Desenvolvimento: Fertilização à Gastrulação, nº de páginas: 9 

 

capítulo: Neurulação e Estabelecimento da Forma do Corpo, nº de páginas: 12 

 

capítulo: Período Fetal, Nascimento e Defeitos de Nascimento, nº de páginas: 13 

 

Burity, Carlos Henrique de Freitas, Caderno de Atividades em Morfologia Humana | Embriologia, 

Histologia e Anatomia, editora: Guanabara Koogan, edição: 1, ano:2004 

capítulo: Sistema Reprodutor Feminino, nº de páginas: 4 

 

capítulo: Sistema Reprodutor Masculino, nº de páginas: 4 

 

Cormack, David H., Fundamentos de Histologia, editora: Guanabara Koogan, edição: 2, ano:2003 

capítulo: Tecido Epitelial, nº de páginas: 15 

 

capítulo: Tecido Conjuntivo Frouxo e Tecido Adiposo, nº de páginas: 16 
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capítulo: Células do Sangue, nº de páginas: 12 

 

capítulo: Tecido Conjuntivo Denso, Cartilagem, Tecido Ósseo e Articulações, nº de páginas: 28 

 

capítulo: Tecido Nervoso e Sistema Nervoso, nº de páginas: 22 

 

capítulo: Tecido Muscular, nº de páginas: 17 

 

Total de páginas do material didático: 155 

OUTRAS INFORMAÇÕES 
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Disciplina: SDE0029 - IMUNOLOGIA BÁSICA 

PERFIL DO DOCENTE 

O docente deverá ser Profissional da área de Saúde, com habilitação profissional tanto para a 

intervenção formal (Licenciatura) quanto para a não formal (Bacharelado) em graduações da área 

da saúde cujos cursistas efetuarão a disciplina de imunologia como quesito curricular e, com Pós-

Graduação, preferencialmente em Ciências Biológicas e áreas afins e Stricto Sensu. em Ciências e 

áreas afins.  

Deverá dominar os conhecimentos pertinentes à imunologia  molecular, celular e do sistema 

linfático, assim como, de forma mais específica a geração da resposta imune humoral e celular, os 

mecanismos efetores da resposta imune, interagir o sistema imune na saúde e doença, conhecer os 

métodos imunológicos e sistemas experimentais: práticas de técnicas imunológicas usadas na 

pesquisa e na análise laboratorial e da aplicação do conteúdo na contextualidade da formação 

acadêmica e da atuação profissional dos egeressados da graduação em Enfermagem ou Farmácia. 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

O profissional deverá estar apto a compreender, discutir e esclarecer sob o ponto imunológico, 

questões ligadas à saúde do ser humano, trabalhos científicos de Imunologia ou áreas afins, bem 

como conhecer a execução dos trabalhos de pesquisa ou laboratório clínico que envolve 

conhecimentos e técnicas imunológicas. 

EMENTA 

Estudo dos mecanismos de defesa gerais e específicos do hospedeiro nas inter-relações com o 

parasito. Células responsáveis pela resposta imune específica. Fatores humorais específicos e 

inespecíficos envolvidos na resposta imune. Métodos imunológicos de prevenção e controle de 

doenças. Processos patológicos decorrentes de alterações nos mecanismos normais de resposta 

imunológica. 

OBJETIVO GERAL 

Capacitar ao graduando a compreender as bases do funcionamento do Sistema Imune no ser 

humano, tanto nas condições de saúde como na doença.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1- Estudar e analisar os mecanismos de defesa inespecíficos e específicos em seus princípios gerais e 

específicos.  
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2- Adquirir condições que permitam efetuar uma análise de diferentes patologias imunológicas.  

3- Estabelecer critérios para o diagnóstico imunológico de diferentes patologias.  

4- Conhecer mecanismos imunológicos de prevenção e controle de diferentes infecções a afecções.  

5-  Reconhecer e aplicar as bases científicas de procedimentos imunológicos destinados à promoção 

da saúde.  

CONTEÚDOS 

1. CONCEITOS BÁSICOS DE IMUNOLOGIA 

1.1- Imunogenicidade e especificidade. 

1.2- Células envolvidas na resposta imune. 

1.3- Orgãos linfóides - tráfego de células e áreas de interação celular 

1.4- Imunoglobulinas - Estrutura, funções e propriedades biológicas 

1.5- Anticorpos monoclonais 

2. FISIOLOGIA DA RESPOSTA IMUNE 

2.1- Maturação de células imunocompetentes 

2.2- Sistema Complemento - ativação, regulação e função efetora 

2.3-Fisiologia da resposta imune: processamento e apresentação de antígenos, ativação de 

linfócitos 

2.4- Fisiologia da resposta imune: cooperação celular para a produção de anticorpos, citocinas 

envolvidas na resposta imune 

2.5- Regulação da resposta imune 

3. IMUNIDADE ANTI-INFECCIOSA 

3.1-Imunidade natural e adaptativa a vírus e bactérias. 3.2-Mecanismos de escape dos 

microrganismos 

3.3- unodiagnóstico ? aplicação, execução e interpretação de testes de imunodiagnóstico 

3.4- Imunoterapia e imunoprofilaxia 

4. IMUNOPATOLOGIA 
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4.1- Hipersensibilidade do tipo I 

4.2- Hipersensibilidade do tipo II e III 

4.3- Hipersensibilidade do tipo IV 

4.4- Tolerância e autoimunidade 

4.5- Imunodeficiências 

4.6- Imunologia dos tumores 

4.7- Imunologia dos transplantes 

PROCEDIMENTOS DE ENSINO 

Aulas interativas, em ambiente virtual de aprendizagem, nas quais o conhecimento é exposto ao 

aluno de acordo com um desenho didático planejado para adequar o meio de entrega ao 

conhecimento particular da disciplina. Na sala de aula virtual, a metodologia de entrega de 

conteúdo contempla, além dos conceitos e temáticas das aulas propriamente ditas, leitura de textos 

pertinentes ao assunto, hipertextos, links orientados, estudos de caso, atividades animadas de 

aplicação do conhecimento, simuladores virtuais, quiz interativo, simulados, biblioteca virtual etc. 

Quanto à metodologia de ensino, o docente é responsável por mediar o conteúdo e sua 

integralização, com vistas ao aprendizado cooperativo e colaborativo, norteando-se pelo incentivo à 

troca constante entre os atores envolvidos e à construção coletiva do conhecimento. Para tal, cabe 

ao docente organizar e orientar as discussões no fórum, bem como nas outras ferramentas de 

comunicação disponibilizadas na sala de aula virtual (chat, central de mensagem, anotações etc.). 

RECURSOS 

Acesso à internet, softwares compatíveis com os protocolos da sala de aula virtual (como players, 

flash player, leitor de PDF, javascript, recursos HTML etc.). A sala de aula virtual disponibiliza aos 

alunos o acesso para baixar e executar tais aplicativos, caso não os tenha já instalados. 

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO 

A avaliação da disciplina segue as normas regimentais da Instituição. Nesta disciplina, o aluno será 

avaliado por sua participação cooperativa e colaborativa, bem como pelo seu desempenho nas 

avaliações presenciais (AV1, AV2 e AV3). No que se refere ao primeiro critério, o docente 

responsável pela turma irá avaliar a participação do aluno nos fóruns de discussão temáticos, tendo 

por parâmetro as métricas de pertinência e interatividade da/na intervenção do aluno. 

No que se refere ao segundo critério, os instrumentos para avaliação da aprendizagem serão 

construídos a partir de itens de teste:  questões objetivas e discursivas que compõem o banco de 

questões da disciplina, classificadas em diferentes níveis de complexidade e diferentes níveis 
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cognitivos. As avaliações presenciais serão realizadas no campus de origem do aluno, de acordo 

com o calendário acadêmico institucional. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ACTOR, Jeffrey K. Imunologia e microbiologia. Tradução Irene T Araújo. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2007. 184 p. il 

ABBAS, Abul K; LICHTMAN, Andrew H; PILLAI, Shiv. Imunologia celular e molecular. 6. ed. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2011. 564 p. il. 

JANEWAY, Charles A. et al. Imunobiologia: o sistema imune na saúde e na doença. 8.ed. Porto 

Alegre: ARTMED, 2014. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

HELBERT, Matthew. Imunologia. Tradução Edda Palmeiro. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. 186 p. il. 

(Série Carne e Osso). 

ROITT, Ivan M; DELVES, Peter J. Fundamentos de imunologia. Tradução José Eduardo Ferreira de 

Figueiredo. 12. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014. 489 p. 

BENJAMINI. Imunologia. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan Editora, 2002, 316p. 

ROITT, Ivan M; RABSON, Arthur. Imunologia básica. Tradução Adriana Marcos Vivoni. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2011. 182 p. 

DOAN, Thao et al. Imunologia ilustrada. Tradução Ana Maria Caetano de Faria. Porto Alegre: 

ARTMED, 2008. 334 p. il. 

INDICAÇÃO MATERIAL DIDÁTICO 

Actor, Jeffrey K., , Imunologia e Microbiologia 1ed, editora: Elsevier, edição: 1, ano:2007 

capítulo: Introdução à Imunidade e Sistema Imune, nº de páginas: 5 

 

capítulo: Células e Órgãos do Sistema Imune, nº de páginas: 10 

 

capítulo: Imunidade Humoral: Reconhecimento do Antígeno Pelo Anticorpo, nº de páginas: 8 

 

capítulo: Imunidade Mediada por Linfócitos T., nº de páginas: 8 

 

capítulo: O Papel do Complexo Principal de Histocompatibilidade na Resposta Imune, nº de páginas: 

10 

 

capítulo: Imunidade Inata, nº de páginas: 10 
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capítulo: Resposta Imune Adaptativa e Hipersensibilidade, nº de páginas: 7 

 

capítulo: Imunomodulação, nº de páginas: 10 

 

capítulo: Imunoensaios, nº de páginas: 9 

 

capítulo: Infecção e Imunidade, nº de páginas: 9 

 

Total de páginas do material didático: 86 

OUTRAS INFORMAÇÕES 

Para o desenvolvimento da disciplina será necessário o acesso constante ao ambiente virtual da 

disciplina a partir do site da Estácio Ensino Superior. 
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Disciplina: SDE0303 - INTERPRETAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS 

PERFIL DO DOCENTE 

Especialista, Mestre ou Doutor em Análises Clínicas ou áreas afins, com envolvimento no mercado 

de trabalho e experiência em pesquisa.  

CONTEXTUALIZAÇÃO 

Os exames laboratoriais são parte integrante da medicina moderna fornecendo e ampliando uma 

diversidade de resultados de exames que contribuem para a supervisão clínica e diagnóstico de 

diversas patologias. 

EMENTA 

Laboratório Clínico: O material biológico. Fatores que influenciam os exames 

laboratoriais. Padronização e controle de qualidade. Exames bioquímicos, bacteriológicos, 

parasitológicos e imunológicos. Valores de referência na análise de resultados e suas aplicações. 

Descrição dos principais exames laboratoriais e as suas respectivas interpretações. 

OBJETIVO GERAL 

 Conhecer como que funciona o Laboratório de Análises Clinicas 
 Compreender as atividades desenvolvidas pelo profissional farmacêutico em laboratório de 

análises clínicas. 
 Correlacionar a fisiopatologia das doenças com os exames laboratoriais. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Compreender os mecanismos fisiológicos do organismo para manter a hemostasia. 
 Compreender os mecanismos fisiopatológicos das principais patologias. 
 Correlacionar os exames laboratoriais e as diversas patologias. 
 Interpretar resultados de exames obtidos em Laboratório de Análises Clínicas. 

CONTEÚDOS 

Introdução á Medicina Laboratorial: 

 O Laboratório Clínico ? aspectos gerais 
 Fatores que influenciam os exames laboratoriais 
 Causas de erros pré-analítica, analítica e pós-analítica. 
 Valores de referência 

Interpretação de resultados laboratoriais: 

 Interpretação e correlação dos valores de resultados laboratoriais 
 Princípios fundamentais da interpretação dos valores obtidos nas dosagens laboratoriais. 
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Avaliação dos exames relacionados à função renal, da água e eletrólitos e do equilíbrio 

acidobásico:  

 Composição dos líquidos corporais. 
 Determinação da função renal. 
 Distúrbios da concentração de eletrólitos. 
 Distúrbios do metabolismo de água, sódio e hormônio antidiurético. 
 Distúrbios acidobásicos. 

Marcadores bioquímicos do metabolismo ósseo: 

 Metabolismo mineral e ósseo 
 Distúrbios do metabolismo mineral 
 Marcadores bioquímicos e a sua interpretação 
 Doenças metabólicas. 

Diagnóstico laboratorial de distúrbios gastrointestinais e pancreáticos: 

 Distúrbios gastrointestinais comuns. 
 Distúrbios pancreáticos 
 Distúrbios intestinais 
 Testes, métodos e aplicações clinicas e as suas respectivas interpretações. 

Avaliação da função endócrinas  

 Interpretação dos hormônios da hipófise 
 Interpretação dos exames da glândula da tireoide, suprarrenal e eixo renina-aldosterona. 

PROCEDIMENTOS DE ENSINO 

Aula teórica: 

Aula expositiva, com estimulação para a participação discente. Apresentação básica dos temas e 

discussão sobre possíveis aplicações e correlações com outras disciplinas e/ou com a realidade 

profissional. Seminários organizados com os alunos, com apresentação de temas pertinentes ao 

conteúdo da disciplina. Dinâmicas em grupo, debates e elaboração de painéis de artigos científicos 

sobre temas atuais e de interesse dos alunos, relacionados à disciplina. Estudo dirigido resolvido em 

sala, com a participação do professor. 

Aula prática: 

As aulas práticas realizadas em Laboratório de Bioquímica e Microscopia. No início da atividade, 

ocorre a orientação teórico-prática sobre a atividade e a apresentação das singularidades de cada 

reagente e/ou equipamento a ser utilizado. Respeitando-se as normas de biossegurança, os alunos 

realização as atividade laboratoriais delimitadas no Roteiro (Protocolo) de cada aula, sob a 

supervisão do professor. Os resultados são analisados e todo o processo, desde a fundamentação 

teórica, é descrita através de um relatório. 

RECURSOS 
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Aulas teóricas: 

Utilização de quadro branco e marcadores coloridos pilot, retroprojetores e mídia/datashow, de 

acordo com a disponibilidade de cada campo. O material didático (textos complementares e listas 

de exercícios para estudos dirigidos) será disponibilizado na Internet. 

Aulas práticas: 

Laboratório com quadro branco, equipado com reagente, maquinaria e vidrarias específicos. Todos 

se mantém uniformizados com equipamentos de proteção individual e passam por treinamento dos 

procedimentos referentes à atividade prática. 

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO 

O processo de avaliação da disciplina está sistematizado em três momentos, AV1, AV2 e AV3. O 

primeiro momento engloba prova escrita, seminário e a média dos relatórios relativos a cada 

prática realizada (as duas últimas realizadas em grupos). O processo da segunda avaliação da 

disciplina engloba prova escrita, prova prática e workshop (em grupos) com exposição e discussão 

de artigos científicos. O processo da terceira avaliação da disciplina engloba prova escrita. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

WALLACH, JAQUES MD. Interpretação de exames laboratoriais. 8ª ed. Rio de Janeiro: Editora 

Guanabara Koogan, 2009. 

MOURA, WADA; PURCHIO & ALMEIDA. Bioquímica Clínica para o Laboratório.  Princípios e 

Interpretações. 5ª ed. Medbook, 2009. 

CHAMPE, PAMELA C.; HARVEY, RICHARD A.; FERRIER, DENISE R.. Bioquímica Ilustrada. Editora 

Artmed. 4ª Ed. 2009. 

MURPH, KENNETH; TRAVERS, PAUL; WALPORT, MARK Imuno Biologia de Janeway. 7a ed. Artmed, 

2010. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

MCPHERSON, RICHARD A.; PINCUS, MATTHEW R. Diagnósticos Clínicos e Tratamento por Métodos 

Laboratoriais de Henry. Editora Manole, 21a Ed. 2012.. 

KINDT, THOMAS J.; GOLDSBY, RICHARD A.; OSBORNE, BARBARA A. Imunologia de Kuby. 6ª Ed.: 

Editora Artmed, 2008. 

NELSON, DAVID L.; COX, MICHAEL M.. Principio de Bioquímica de Lehninger. 5ª Ed.: Editora Sarvier. 

Editora Artmed, 2011. 

BERG, JEREMY M.; TYMUCZKO, JOHN L.; STRYER, LUBERT -  Bioquímica. 6a ed. Editora Guanabara 
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Koogan, 2011. 

INDICAÇÃO MATERIAL DIDÁTICO 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES 
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Disciplina: SDE0897 - INTRODUÇÃO A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 

PERFIL DO DOCENTE 

Professor com graduação em Farmácia, titulado em nivel de pós graduação strictu sensu na area das 

 ciências farmacêuticas ou saúde coletiva ou em área correlata, ou com experiencia comprovada na 

area fim. 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

Disciplina do eixo do medicamento, importante para contextualização da formação do aluno em seu 

âmbito profissional. 

EMENTA 

A saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde e medicamentos. Mercado farmacêutico e acesso a 

medicamentos. Política Nacional de Medicamentos. Assistência farmacêutica. Ações 

governamentais relacionadas à Assistência farmacêutica. Áreas de atuação do farmacêutico 

relacionadas à Assistência Farmacêutica. O Farmacêutico e o uso racional de medicamentos.  

OBJETIVO GERAL 

Compreender os conceitos relacionados à Assistência Farmacêutica, seus objetivos e o papel do 

farmacêutico na promoção do acesso e do uso racional de medicamentos, no sistema público e 

privado de saúde. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

·   Entender o contexto político e social que propiciou a criação do Sistema Único de Saúde (SUS); 

·   Correlacionar as diretrizes éticas do SUS e a garantia do acesso a medicamentos pela população; 

·   Identificar as características do mercado farmacêutico e os fatores políticos, econômicos e sociais 

que influenciam o consumo de medicamentos; 

·   Reconhecer a importância da elaboração da Política Nacional de Medicamentos e a consolidação 

de suas diretrizes; 

·   Conceituar Assistência Farmacêutica e definir seus objetivos; 

·   Identificar as ações governamentais relacionadas à Assistência Farmacêutica; 

·   Conhecer as áreas de atuação do farmacêutico relacionadas à Assistência Farmacêutica, no setor 
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público e privado; 

·   Entender como o profissional farmacêutico pode contribuir para a promoção do acesso e uso 

racional de medicamentos. 

CONTEÚDOS 

Unidade 1 – A saúde no Brasil (Planos de aula 1 e 2): 

1.1 Noções básicas sobre o sistema de saúde brasileiro a partir do histórico das políticas de saúde 

no Brasil.  

Unidade 2 – Sistema Único de Saúde e medicamentos (Plano de aula 3): 

2.1 Diretrizes éticas e operacionais do SUS;  

2.2 O direito à Assistência Farmacêutica. 

Unidade 3 – Mercado farmacêutico e acesso a medicamentos (Plano de aula 4): 

3.1 Características do mercado farmacêutico mundial e brasileiro;  

3.2 Determinantes da oferta e consumo de medicamentos. 

Unidade 4 – Política Nacional de Medicamentos (Plano de aula 5): 

4.1 Conceito, justificativa e objetivos; 

4.2 Definição de “Acesso a medicamentos”e “Uso racional de medicamentos”; 

4.2 Diretrizes e prioridades. 

Unidade 5 – Assistência Farmacêutica (Plano de aula 6): 

5.1 Conceitos e objetivos; 

5.2 Ciclo da Assistência Farmacêutica e atividades afins. 

Unidade 6 – Ações governamentais relacionadas à Assistência Farmacêutica (Planos de aula 7 e 8): 

6.1 Patentes: conceito e objetivos. Licenciamento compulsório de medicamentos: conceito e 

prerrogativas; 

6.2 Medicamentos genéricos: Objetivos da Lei dos genéricos, características e papel do 

farmacêutico. 

Unidade 7 – Áreas de atuação do farmacêutico relacionadas à Assistência Farmacêutica (planos de 

aula 9 e 10): 
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7.1 Marcos históricos da profissão farmacêutica no Brasil; 

7.2 Áreas de atuação do farmacêutico; 

7.3 A Ética na profissão farmacêutica; 

7.4 Perspectivas e desafios da profissão farmacêutica. 

Unidade 8 – O Farmacêutico e o uso racional de medicamentos  (planos de aula 11, 12 e 13): 

8.1 Automedicação responsável; 

8.2 Atenção farmacêutica; 

8.3 Informações sobre medicamentos e Assistência Farmacêutica na Internet. 

PROCEDIMENTOS DE ENSINO 

·   Aula expositiva dialógica sobre o conteúdo da aula;  

·   Leitura individual ou em grupo de textos especializados a fim de complementar e fixar o 

conteúdo, seguida por debates abertos ou em grupo.  

RECURSOS 

·   Quadro branco e marcadores para quadro branco coloridos; 

·   Recursos audiovisuais (retroprojetor, computador, data-show); 

·   Laboratório de informática com acesso à Internet. 

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO 

O processo de avaliação será composto de três etapas, Avaliação 1 (AV1), Avaliação 2 (AV2) e 

Avaliação 3 (AV3). 

As avaliações poderão ser realizadas através de provas teóricas, provas práticas, e realização de 

projetos ou outros trabalhos, representando atividades acadêmicas de ensino, de acordo com as 

especificidades de cada disciplina. A soma de todas as atividades que possam vir a compor o grau 

final de cada avaliação não poderá ultrapassar o grau máximo de 10, sendo permitido atribuir valor 

decimal às avaliações. Caso a disciplina, atendendo ao projeto pedagógico de cada curso, além de 

provas teóricas e/ou práticas contemple outras atividades acadêmicas de ensino, estas não poderão 

ultrapassar 20% da composição do grau final. 

A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo o das atividades 

estruturadas. 
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As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina, incluindo o das atividades estruturadas. 

Para aprovação na disciplina o aluno deverá: 

1.    Atingir resultado igual ou superior a 6,0, calculado a partir da média aritmética entre os graus 

das avaliações, sendo consideradas apenas as duas maiores notas obtidas dentre as três etapas 

de avaliação (AV1, AV2 e AV3). A média aritmética obtida será o grau final do aluno na 

disciplina. 

2.    Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações. 

3.    Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

STORPIRTIS, Silvia et al. Ciências farmacêuticas: farmácia Clínica e atenção farmacêutica.  Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 

PANDIT, N. K. Introdução as ciências farmacêuticas. 7. ed. Porto Alegre: Artmed/Bookmann, 2008. 

424 p. 

FINKEL, R.; PRAY, W.S. Guia de Dispensação de produtos terapêuticos que não exigem prescrição. 

7.ed. Porto Alegre: Artmed/Bookmann, 2008. 728p. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BRASIL. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Assistência Farmacêutica no SUS. Brasília: 

CONASS, 2007. 

 

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INSUMOS ESTRATÉGICOS. 

DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS. Ensino e as 

pesquisas da atenção farmacêutica no âmbito do SUS. Brasília: Ministério da Saúde, 2007. 107 p.  

BRASIL. Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná. Assistência farmacêutica no serviço 

público: cartilha para gestores municipais. CRF-PR, Curitiba, 2013. Disponível em <http://www.crf-

pr.org.br/uploads/comissao/10989/Cartilha_Assistencia_Farmaceutica_no_servico_publico.pdf> 

INDICAÇÃO MATERIAL DIDÁTICO 

Storpirtis, Silvia;Mori, Ana Luiza Pereira Moreira;Yochiy, Angélica;Ribeiro, Eliane;Porta, Valentina, 

Ciências Farmacêuticas - Farmácia Clínica e Atenção Farmacêutica, editora: Guanabara Koogan, 

edição: 1, ano:2008 

capítulo: A Assistência à Saúde no Brasil, nº de páginas: 13 
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capítulo: Uma Carência do Sistema Único de Saúde (SUS): A Assistência Farmacêutica Íntegra, nº de 

páginas: 10 

 

capítulo: A Vigilância Sanitária e a Política Nacional de Medicamentos no Brasil: Medicamentos 

Genéricos, Similares e Novos, nº de páginas: 12 

 

capítulo: Aspectos Conceituais e Filosóficos da Assistência Farmacêutica, Farmácia Clínica e Atenção 

Farmacêutica, nº de páginas: 13 

 

Total de páginas do material didático: 48 

OUTRAS INFORMAÇÕES 
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Disciplina: CEL0017 - METODOLOGIA CIENTÍFICA 

PERFIL DO DOCENTE 

Profissional graduado em qualquer área do conhecimento, com experiência em pesquisa e, 

preferencialmente, com pós-graduação stricto sensu.  

CONTEXTUALIZAÇÃO 

Esta disciplina é comum a todos os cursos  e visa mostrar ao recém-chegado a importância do saber 

no mundo contemporâneo e, como o conhecimento científico tem metodologias próprias de 

análise.  

Também vai apresentar aos alunos as regras básicas para a elaboração dos trabalhos acadêmicos ao 

longo do curso, tendo como base as orientações da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT). 

EMENTA 

Os modos de conhecer.  

Conceito e classificação da ciência.  

Método científico.  

A leitura e a técnica de fichamento, resumo e resenha.  

A pesquisa científica.  

Normas técnicas da produção científica.  

A construção e produção do conhecimento na Universidade.  

O  projeto pedagógico e a perspectiva teórico-metodológica dos cursos superiores. 

OBJETIVO GERAL 

Compreender o papel da educação superior  na produção de  conhecimento, em especial, a relação 

entre  ensino, pesquisa e extensão; 

Identificar a importância da pesquisa  e da redação de trabalhos acadêmicos com embasamento 

científico e segundo as normas da ABNT; 

Compreender a relevância do Projeto Pedagógico  na formação superior. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

O aluno deverá: 

§  Identificar os diversos modos de conhecer; 

§  Avaliar a importância do método para a prática científica; 

§  Compreender a classificação das ciências; 

§     Aplicar diferentes técnicas de estudo; 

§  Analisar as diferentes modalidades da pesquisa científica; 

§     Aplicar as normas da ABNT nos trabalhos acadêmicos; 

§  Reconhecer o papel das agências de fomento e a importância do sistema lattes; 

§ Identificar no Projeto Pedagógico os elementos essenciais a sua formação.  

CONTEÚDOS 

. 

Unidade 1 ? O conhecimento 

1.1. O que é metodologia científica? 

1.2. Tipos de conhecimentos: senso comum, conhecimento científico, filosófico e discurso religioso. 

1.3. O método científico: indutivo, dedutivo, hipotético-dedutivo. 

1.4. As ciências: classificação. 

Unidade 2 ? Metodologia Aplicada 

2.1. A  leitura e redação científica: fichamento, resumo e resenha. 

2.2. A pesquisa científica: modalidades e metodologias  

2.3. As normas da ABNT para elaboração de trabalhos acadêmicos 

Unidade 3 ? A construção do conhecimento na Universidade 

3.1. A educação superior e a construção do conhecimento. 

3.2. A atividade científica: a produção científica e as agências de fomento à pesquisa. 

3.3. O sistema Lattes e a importância dos periódicos científicos 
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Unidade 4 ? O projeto pedagógico 

4.1. O que é um projeto pedagógico? 

4.2. O papel do projeto pedagógico na organização dos cursos superiores; 

4.3. O perfil profissional: desenvolvimento de competências e habilidades. 

PROCEDIMENTOS DE ENSINO 

Aulas interativas, em ambiente virtual de aprendizagem, nas quais o conhecimento é exposto ao 

aluno de acordo com um desenho didático planejado para adequar o meio de entrega ao 

conhecimento particular da disciplina. Na sala de aula virtual, a metodologia de entrega de 

conteúdo contempla, além dos conceitos e temáticas das aulas propriamente ditas, leitura de textos 

pertinentes ao assunto, hipertextos, links orientados, estudos de caso, atividades animadas de 

aplicação do conhecimento, simuladores virtuais, quiz interativo, simulados, biblioteca virtual etc.  

Quanto à metodologia de ensino, o docente é responsável por mediar o conteúdo e sua 

integralização, com vistas ao aprendizado cooperativo e colaborativo, norteando-se pelo incentivo à 

troca constante entre os atores envolvidos e à construção coletiva do conhecimento. Para tal, cabe 

ao docente organizar e orientar as discussões no fórum, bem como nas outras ferramentas de 

comunicação disponibilizadas na sala de aula virtual (chat, central de mensagem, anotações etc.). 

RECURSOS 

Acesso à internet, softwares compatíveis com os protocolos da sala de aula virtual (como players, 

flash player, leitor de PDF, javascript, recursos HTML etc.). A sala de aula virtual disponibiliza aos 

alunos o acesso para baixar e executar tais aplicativos, caso não os tenha já instalados.  

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO 

A avaliação da disciplina segue as normas regimentais da Instituição. Nesta disciplina, o aluno será 

avaliado por sua participação cooperativa e colaborativa, bem como pelo seu desempenho nas 

avaliações presenciais (AV1, AV2 e AV3). No que se refere ao primeiro critério, o docente 

responsável pela turma irá avaliar a participação do aluno nos fóruns de discussão temáticos, tendo 

por parâmetro as métricas de pertinência e interatividade da/na intervenção do aluno.  

No que se refere ao segundo critério, os instrumentos para avaliação da aprendizagem serão 

construídos a partir de itens de teste:  questões objetivas e discursivas que compõem o banco de 

questões da disciplina, classificadas em diferentes níveis de complexidade e diferentes níveis 

cognitivos. As avaliações presenciais serão realizadas no campus de origem do aluno, de acordo 

com o calendário acadêmico institucional. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
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BARROS, Aidil Jesus da Silveira; LEHFELD, Neide Aparecida de Souza. Fundamentos de metodologia 

científica. 3. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2010. 158 p. 

FACHIN, Odília. Fundamentos de metodologia. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2006. 210 p. 

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa.  

5. ed. São Paulo: Atlas, 2010. Ele não está no currículo antigo 115. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

KAHLMEYER-MERTENS, Roberto S. et al. Como elaborar projetos de pesquisa: linguagem e 

método.6.ed. Rio de Janeiro: FGV, 2010. 139 p. 

MEDEIROS, João Bosco. Redação científica: a prática de fichamentos, resumos, resenhas. 11. ed. São 

Paulo: Atlas, 2010. 321 p. 

RUDIO, F. V. Introdução ao projeto de pesquisa científica. 39. ed. RJ: Petrópolis: Vozes, 2011. 

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23. ed. São Paulo: Cortez, 2007. 

304 p.  

TACHIZAWA, T.; MENDES, G. Como fazer monografia na prática. 12. ed. Rio de Janeiro: FGV, 2010. 

INDICAÇÃO MATERIAL DIDÁTICO 

 

LIVRO: Metodologia Científica 

 

AUTORES: Tarso Bonilha Mazzoti, Cynthia Paes de Carvalho, Monica Rabello de Castro, Wania 

Gonzalez, Laélia Moreira e Giselle Ferreira. Magda Maria Ventura (ORG). 

 

ESTÁCIO, RIO DE JANEIRO, 2014. 

OUTRAS INFORMAÇÕES 

Esta disciplina será ministrada pelo modelo da EAD. 
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Disciplina: SDE0130 - MICROBIOLOGIA BÁSICA 

PERFIL DO DOCENTE 

O docente precisa ter graduação em Ciências Biológicas, Biomedicina, Farmácia, Nutrição ou cursos 

afins e especialização, mestrado ou doutorado na área de Microbiologia ou em área com aderência 

a essa disciplina.  

CONTEXTUALIZAÇÃO 

Microbiologia  é o estudo dos microrganismos, que são unicelulares, ou cluster de célula 

microscópica organismos.  Isto inclui eucariontes, tais como fungos e protistas e, procariontes e 

vírus.  Em suma, a microbiologia refere-se ao estudo da vida e os organismos que são demasiado 

pequenas para serem vistas a olho nu. Microbiologia é pesquisada ativamente, e o campo está 

avançando continuamente. Estima-se apenas um por cento sobre todas as espécies de micróbios na 

Terra têm sido estudados.  O campo da microbiologia é muito amplo, geralmente dividido em várias 

especialidades, que vai desde Fisiologia, Genética, Médica, Ambiental, Alimentos a Farmacêutica. 

EMENTA 

História da microbiologia e áreas de aplicação. Taxonomia de bactérias e fungos enfatizando os 

principais grupos. Comparação entre as células procarióticas e células eucarióticas. Morfologia e 

Fisiologia das bactérias e fungos. Crescimento e cultivo microbiano. Métodos de controle de 

crescimento dos microrganismos. Princípios de biologia molecular microbiana. Genética bacteriana. 

Controle de expressão gênica. Mecanismos de virulência bacteriana. Microbiota normal do corpo 

humano. Mecanismos de ação dos principais agentes antimicrobianos. Mecanismos de resistência 

bacteriana aos antimicrobianos. Noções de Engenharia Genética e Biotecnologia. Isolamento de 

identificação de fungos e bactérias. Noções práticas de microbiológicas. 

OBJETIVO GERAL 

1. Apresentar aos alunos a disciplina de Microbiologia Básica e seus diversos campos de atuação. 

2. Fornecer ao aluno elementos da morfologia, fisiologia e genética das bactérias e fungos. 

3. Estudar os mecanismos de controle de crescimento microbiano. 

4. Compreender os mecanismos de ação dos principais agentes antimicrobianos. 

5. Explicar a aplicação da Engenharia Genética e da Biotecnologia na vida moderna. 

6. Desenvolver habilidade no manuseio de instrumentos e transferência de materiais clínicos 

microbiológicos. 
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7. Interpretar e avaliar aos resultados das técnicas microbiológicas. 

8. Reconhecer os principais mecanismos de ação dos agentes antimicrobianos. 

9. Reconhecer a importância da resistência microbiana aos agentes antimicrobianos.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Analisar os dados históricos da microbiologia. 

2. Comparar células eucarióticas com células procarióticas. 

3. Diferenciar os diversos métodos para o controle de crescimento microbiano. 

4. Distinguir a diferença entre esterilização de desinfecção. 

5. Reconhecer a importância do uso racional dos agentes antimicrobianos. 

6. Relacionar Engenharia Genética e Biotecnologia com o desenvolvimento de novos produtos para 

a saúde. 

7. Reconhecer a diferença entre fungos patogênicos dos não-patogênicos. 

8. Descrever e executar práticas microbiológicas baseadas em princípios de biossegurança. 

CONTEÚDOS 

TÓPICOS TEÓRICOS 

Unidade I - Histórico, conceito e importância 

1.1  Descrever o início das técnicas de microbiologia desenvolvidas por Robert Koch e as técnicas de 

biotecnologia, e o início da teoria dos germes de Pasteur, desenvolvimento de vacinas a partir 

de Edward Jenner ,o desenvolvimento de técnicas assépticas  na cirurgia por Lister, assim como 

a contribuição de muitos pesquisadores para que a microbiologia se  desenvolvesse como a 

ciência. 

1.2  Importância da microbiologia para os seres humanos. 

Unidade II ? Taxonomia e Classificação 

2. 1 Classificação dos seres vivos (características básicas).  Situar os microrganismos dentro de um 

contexto taxonômico em relação aos outros seres vivos. 

2.2 Sistemas de classificação 

2.3 Grupos de bactérias 
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2.4 Grupos de fungos 

Unidade III - Citologia microbiana 

3.1 Estruturas das células eucariontes e procariontes  

3.2 Morfologia de bactérias e fungos 

3.3 Estudo das estruturas essenciais e facultativas das bactérias 

Unidade IV - Fisiologia e metabolismo microbiano  

4.1 Elementos da nutrição microbiana, ecologia e crescimento. 

4.2 Fontes dos nutrientes essências (em relação à fonte de carbono, bactérias autotróficas e 

heterotróficas),descrição dos macronutrientes e dos micronutrientes 

4.3 Fatores ambientais que influenciam o crescimento microbiano. 

4.4 Estudo do crescimento microbiano (Curva de crescimento)  

4.5 Metabolismo microbiano: 

4.5.1 Reações catabólicas para obtenção de energia 

4.5.2 Reações anabólicas para formação de macromoléculas 

4.5.3 Diversidade metabólica microbiana 

Unidade V ? Princípios de biologia molecular microbiana. 

5.1 Visão geral sobre genes 

5.2 Estrutura do DNA 

5.3 Replicação do DNA 

5.4 Síntese e processamento do RNA 

5.5 Síntese de proteínas 

Unidade VI - Genética Bacteriana 

6.1 Mutação e Recombinação 

6.1.1 Mutações e mutantes 

6.1.2 Bases moleculares das mutações 

6.1.3 Recombinação genética 



 

309 

 

6.2 Processos de recombinação do material genético in vivo 

6.2.1 Transformação genética 

6.2.2 Conjugação 

6.2.3 Transdução 

6.2.4 Transposons e seqüências de inserção 

Unidade VII ? Controle de expressão gênica 

7.1 Principais mecanismos de regulação 

7.2 Inibição da atividade enzimática 

7.3 Modificação enzimática 

7.4 Controle global e operon lac 

Unidade VIII - Mecanismos de ação dos principais agentes antimicrobianos.  

8.1  Histórico da antibioticoterapia 

8.2  Espectro de atividade antimicrobiana 

8.3 Mecanismos de ação dos principais agentes antimicrobianos. 

8.3.1 Inibição da síntese de parede celular 

8.3.2 Inibição da Síntese protéica 

8.3.2 Dano à membrana citoplasmática 

8.3.4 Inibição da síntese de ácido nucléico 

8.3.5 Inibição da síntese de metabólitos 

8.4 Drogas antifúngicas 

Unidade IX - Mecanismos de resistência bacteriana aos antimicrobianos. 

9.1  Origem da resistência aos fármacos 

9.2 Conceitos básicos 

9.2.1 Resistência natural 

9.2.2 Resistência adquirida 

9.2.3 Tolerância 
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9.2.4 Persistência 

9.2.5 Resistência 

9.3  Mecanismos bioquímicos de resistência 

9.3.1 Inativação enzimática da droga 

9.3.2 Alteração da permeabilidade às drogas 

9.3.3 Alteração do sistema de transporte 

9.3.4 Retirada ativa da droga do meio intracelular 

9.3.5 Alteração no receptor da droga 

9.3.6 Modificação do sistema metabólico 

Unidade X - Métodos de controle de crescimento microbiano 

10.1 Agentes físicos e químicos envolvidos na morte e controle do crescimento microbiano 

Unidade XI ? Microbiota normal do corpo humano 

11.1 O Homem como habitat, aquisição da microbiota normal,colonização inicial, conceitos e 

bactérias residentes , transitórias e oportunistas. 

11.2 Resultado das interações: Surgimentos de infecções endógenas, produção de ambientes 

ácidos, estímulo imunológico, mecanismos e competição com outras bactérias, produção de 

vitaminas. 

11.3 Principais bactérias e fungos causadores de doenças  

11.4 Conceito de infecção hospitalar e sua relação com a microbiota normal e microrganismos 

exógenos. 

Unidade XII - Mecanismos de virulência bacteriana  

12.1 Conceito de infecção, doença, virulência e patogenicidade 

12.2 Descrição dos fatores de virulência 

12.3 Etapas do processo de patogenia 

Unidade XIII - Engenharia Genética e Biotecnologia 

13.1 Tópicos de engenharia genética e biotecnologia no desenvolvimento de novos insumos 

TÓPICOS PRÁTICOS 
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1. Biossegurança no laboratório de microbiologia 

2. Materiais e técnicas básicas da microbiologia  

3. Microscopia de microrganismos 

3. Técnicas de coloração de microrganismos 

4. Estudo da estrutura e morfologia microscópica de fungos  

5. Preparo de meios de cultura 

6. Técnicas de semeadura e manobras assépticas 

7. Técnicas de isolamento e contagem de microrganismos 

8. Testes de susceptibilidade aos antimicrobianos  

9. Métodos físicos e químicos de controle de crescimento microbiano 

10. Isolamento de microrganismos da microbiota normal 

PROCEDIMENTOS DE ENSINO 

Aula teórica 

Aula expositiva; 

Utilizar imagens de livros de microbiologia disponíveis em material complementar (CD-ROM) ou de 

sites de editoras que disponibilizam as imagens dos livros; preparar o material para exposição em 

PowerPoint. 

Dinâmicas de grupo:  

Perguntar sobre as expectativas em relação à disciplina. Buscar explorar estas informações criando 

uma afinidade com a disciplina logo na primeira aula. 

Aula Prática 

Todas as técnicas desenvolvidas nas aulas práticas serão realizadas em grupos de 4 alunos,  após 

orientação e demonstração da metodologia.  

É obrigatório, na aula prática, o uso de jaleco, sapato fechado 

Prática Estruturada 

Estudos dirigidos auto-corrigíveis 

Leitura e interpretação de trabalhos científicos  
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RECURSOS 

Serão utilizados recursos audiovisuais para melhor ilustrar o conteúdo exposto. 

Práticas laboratoriais. 

Prática estruturada. 

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO 

Serão realizadas 2 (duas) verificações escritas compostas de questões objetivas e dissertativas 

baseadas nos tópicos discutidos e serão realizados 1 (um) trabalho escrito com exposição oral em 

grupo (Seminário) e 1 (um) estudo dirigido ou 1 (um) estudo de caso, com o intuito de estimular a 

discussão dos assuntos estudados entre os alunos, podendo totalizar até 20% do grau total de cada 

avaliação.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

TRABULSI, Luiz Rachid; ALTERTHUM, Flavio (Ed.). Microbiologia. 5. ed. São Paulo: Atheneu, 2008. 

760 p  

TORTORA; FUNKE; CASE. Microbiologia. 10. ed Porto Alegre: Artmed, 2012. 

MURRAY, Rosenthal E Pfaller. Microbiologia médica. 7. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier Editora 

Ltda,2014. 992 p. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

PELCZAR, CHAN, KRIEG. Microbiologia: conceitos e aplicações. 2. ed. São Paulo: Makron, 2010.  

MIMS, Cedric et al.  Microbiologia Médica. 5. ed. Rio de Janeiro: Elsevier. 2014.  

COWAN, TALARO. Microbiology: a systems approach. New York: McGraw-Hill, 2006. 806 p 

BROOKS, Carroll, Butel e Morse. Jawetz, Melnick e Adelberg. Microbiologia Médica.  24. ed 

MCGRAW-HILL BRASIL, 2008. 830p.. 

MADIGAN; MARTINKO; PARKER. Microbiologia de Brock, São Paulo, 10. Ed: Pearson Pretice Hall, 

2004, 624p. 

INDICAÇÃO MATERIAL DIDÁTICO 

CISTIA, Camilo Del. Microbiologia Básica. Rio de Janeiro: Editora Universidade Estácio de Sá, 2015. 
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OUTRAS INFORMAÇÕES 
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Disciplina: SDE0305 - MICROBIOLOGIA CLÍNICA 

PERFIL DO DOCENTE 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

EMENTA 

Estudo do tipo teórico-prático, focado nas relações homem, microrganismos e ambiente. 

Características morfológicas, fisiológicas e genéticas dos microrganismos, com ênfase nos aspectos 

patogênicos ao homem e relações de equilíbrio. Estudo dos microrganismos em geral: Bactérias e 

fungos; propriedades biológicas, bioquímicas, patogênicas intrínsecas ao homem e o ambiente. 

Relações de diagnóstico, tratamento e profilaxia das doenças. Principais doenças causadas por 

bactérias e fungos. 

OBJETIVO GERAL 

Desenvolver no discente a capacidade de distinguir bactérias e fungos entre os organismos 

patogênicos e sua importância  na vida humana e para o meio ambiente. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

-          Reconhecer as características principais de bactérias e fungos, bem como as necessidades 

metabólicas para o seu crescimento. 

-          Verificar a importância dos microrganismos na indústria e na manutenção do equilíbrio da 

natureza promovendo a decomposição de compostos orgânicos. 

-          Identificar mecanismos de patogenicidade e as principais espécies de microrganismos 

causadoras de doença no homem. 

-          Relacionar os mecanismos de ação dos antimicrobianos, o tratamento das doenças 

infecciosas e os mecanismos de resistência microbiana a esses medicamentos. 

Criar instrumentos de ensino relacionados com a Microbiologia. 

CONTEÚDOS 

A) Teórico: 
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Unidade 1: Histórico, conceito e importância da Microbiologia 

1.1 Primeiras observações de microrganismos 

1.2 Teoria da Geração Espontânea 

1.3 Teoria Germe – Doença 

1.4 Idade de Ouro da Microbiologi 

1.5 Importância da Microbiologia – na Indústria, na decomposição de matéria orgânica, em 

Biorremediação. 

1.6 Microrganismos e Engenharia Genética – a produção de fármacos. 

Unidade 2: Taxonomia e Classificação 

2.1 Classificação dos seres vivos (características básicas). 

2.2 Sistemas de classificação 

2.3 Grupos de bactérias 

2.4 Grupos de fungos 

Unidade 3: Estruturas microbianas e fisiologia 

3.1 A composição da célula procariótica – comparação com células eucarióticas 

3.2 Estruturas da célula bacteriana. 

3.3 Os fungos – composição e estrutura 

3.4 Metabolismo – nutrientes, condições ambientais, crescimento bacteriano . 

Unidade 4: Genética microbiana. 

4.1 Estrutura e função do material genético 

4.2 Mutações 

4.3 Mecanismos de transferência de genes: conjugação, transdução e transformação. 

4.4 Regulação da expressão gênica ( o operon lac). 

Unidade 5: Métodos de controle do crescimento microbiano 

5.1 Agentes físicos e químicos envolvidos na morte e controle do crescimento microbiano 

(Esterilização, Desinfecção e Antissepsia).  
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Unidade 6: Microbiota e Mecanismos de Patogenicidade Microbiana 

6.1 O Homem como habitat - microbiota normal (colonização inicial, conceitos de bactérias 

residentes , transitórias e oportunistas). 

6.2 Benefícios da Microbiota , desequilíbrios e estados de doença. 

6.3 Principais bactérias e fungos causadores de doenças. 

6.4 Conceito de infecção, doença, virulência e patogenicidade. 

6.5 Descrição dos fatores de virulência. 

6.6 Conceito de infecção hospitalar e sua relação com a microbiota normal e microrganismos 

exógenos. 

Unidade 7: Mecanismos de ação dos principais agentes antimicrobianos. 

7.1 Histórico da antibioticoterapia 

7.2 Mecanismos de ação dos principais agentes antimicrobianos. 

7.3 Drogas antifúngicas 

7.4 Mecanismos de resistência aos antimicrobianos 

Unidade 8: Principais doenças bacterianas e fúngicas e métodos de diagnóstico 

8.1 Doenças infecciosas (bacterianas ou fúngicas) do sistema respiratório 

8.2 Doenças infecciosas (bacterianas ou fúngicas) do sistema nervoso central 

8.3 Doenças infecciosas (bacterianas ou fúngicas) do sistema gastrointestinal 

8.4 Doenças infecciosas (bacterianas ou fúngicas) do Sistema Urinário  

8.5 Doenças infecciosas  - sistema circulatório – Sepse 

B – PRÁTICAS DE LABORATÓRIO DE MICROBIOLOGIA 

Unidade 9 Controle Microbiológico 

9.1 Manobras (procedimentos) assépticas que devem ser respeitadas no laboratório de 

microbiologia.(Lavagem de mãos e testagem de microrganismos do ambiente em geral) 

9.2 Coleta , cultivo e transporte dos microrganismos. 

9.3 Métodos de esterilização – contato e manuseio de autoclave e forno de esterilização. 

9.4 Isolamento e identificação dos microrganismos. (culturas de: material subungueal, urocultura,  
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coprocultura). 

PROCEDIMENTOS DE ENSINO 

Explanações teóricas, estímulo a discussões entre os alunos. Prática em laboratório para exercício 

das manobras, cultivo, esterilização, isolamento e identificação de microrganismos. 

RECURSOS 

Quadro branco e canetas pilot coloridas, datashow, microscópico, estufa, autoclave em laboratório.  

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO 

O processo de avaliação se dará através de relatórios para cada aula prática, e com provas teóricas 

em três etapas, sendo a última, opcional ou por necessidade de nota. 

Toda aula prática deve gerar um relatório, que será entregue ao professor ao final da aula. Os 

relatórios de aula prática valem até 1,0 (um) ponto. Sua média será somada à nota da prova (AV), 

correspondente. Cada prova (AV) valerá 9,0 (nove) pontos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

TORTORA; FUNKE; CASE. Microbiologia. 8ª Ed Porto Alegre: Artmed, 2005. 

MADIGAN, MICHEL T.; MANTINKO. M. JOHN JACK PANKER – Microbiologia de Brock. 10º ed. 

Editora Prentice Hall. São Paulo. 2004. 

JAWETZ,E., MELNICK,J.L., ADELBERG,E.A., Microbiologia Médica. 2.ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2000. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

MURRAY, P.R.; ROSENTHAL, K.S ; KOBAYASHI,G.S.; PFALLER, M. A.  Microbiologia Médica. 4.ed.  Rio 

de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004. 

PELCZAR,M.; REID, CHAN,E.C.S. Microbiologia. São Paulo : Makron Books do Brasil, 1997. vol. 1 e 2. 

TRABULSI, L. R.; ALTERTHUM, F.  Microbiologia. 4.ed. São Paulo: Atheneu, 2005. 

VERMELHO,A.B.; PEREIRA, A.F.; COELHO,R.R.R. & SOUTO-PADRÓN,T. Práticas de Microbiologia. Rio 

de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 

INDICAÇÃO MATERIAL DIDÁTICO 

http://virtua.puc-campinas.edu.br/cgi-bin/gw_44_4/chameleon?host=200.18.252.58%2b1111%2bDEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&SourceScreen=INITREQ&sessionid=2006030111093025874&skin=default&conf=.%2fchameleon.conf&lng=pt&itemu1=2000&scant1=PELCZAR&scanu1=1003&u1=2000&t1=@17737&elementcount=3&pos=4&prevpos=1&
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OUTRAS INFORMAÇÕES 
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Disciplina: SDE0311 - MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS 

PERFIL DO DOCENTE 

Profissional da área de Ciências Farmacêuticas, Quimica ou da Ciência dos alimentos ou áreas afins, 

com titulação, e conhecimentos relativos à importância, aplicação e pesquisa em microbiologia de 

alimentos. 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

A Microbiologia de Alimentos é uma disciplina específica da área de alimentos, que estuda a relação 

entre os diferentes tipos de micro-organismos e os alimentos, focando principalmente as doenças 

transmitidas por alimentos (DTAs) e a deterioração de alimentos.  

EMENTA 

A disciplina abordará fatores intrínsecos e extrínsecos que interferem no desenvolvimento de 

microrganismos nos alimentos, micro-organismos patogênicos de importância em alimentos, suas 

características, epidemiologia,característica das doenças transmitidas por estes em humanos, 

mecanismos de patogenicidade, medidas higiênico sanitárias para o controle; microrganismos 

indicadores;métodos analíticos convencionais e rápidos para isolamento, contagem e identificação 

dos microrganismos nos alimentos; Alterações químicas causadas por microrganismos. Deterioração 

microbiana de alimentos; Princípios gerais de preservação de alimentos; Fungos produtores de 

micotoxinas. Viroses de origem alimentar. Estudo dos padrões microbiológicos da legislação 

nacional vigente para os produtos de origem alimentar. 

OBJETIVO GERAL 

Introduzir conceitos e técnicas da avaliação microbiológica de alimentos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Executar e interpretar análises microbiológicas que objetivem a avaliação da qualidade 
sanitária dos alimentos, bem como a adoção de medidas preventivas de sua contaminação.  

 Analisar os fatores que controlam o desenvolvimento microbiano nos alimentos;  
 Reconhecer e identificar os principais agentes microbianos envolvidos com a qualidade 

edeterioração dos alimentos.  
 Conhecer as Doenças Transmitidas por água e alimentos causadas por bactérias Gram 

positivas eGram negativas;  
 Estudar viroses transmitidas por água e alimentos;  
 Avaliar o papel do controle de qualidade microbiológico de alimentos;  
 Capacitar o aluno a executar as técnicas básicas empregadas em laboratório de 

microbiologia de alimentos. 
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CONTEÚDOS 

TEÓRICO 

Unidade I - INTRODUÇÃO À MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS 

1.1. Introdução à Microbiologia de Alimentos 

1.2. Ação nociva, ação útil e deteriorante 

1.3. Legislação alimentar 

Unidade II ?CULTIVO E CRESCIMENTO MICROBIANO 

2.1. Crescimento populacional 

2.2. Medidas do crescimento microbiano 

2.3. Fatores que influem sobre o crescimento microbiano em alimentos 

2.3.1. Fatores intrínsecos (atividade de água, pH, Eh e composição do alimento, antimicrobianos 

naturais) 

2.3.2. Fatores extrínsecos (temperatura, umidade relativa, atmosfera). 

2.4. Fatores responsáveis por doenças microbianas de origem alimentar 

2.5. Como os microrganismos chegam ao alimento: microflora nativa; ambientes naturais (solo, ar e 

água); meioambiente poluído; animais de estimação e pragas; manipulador de alimentos, 

equipamentos , utensílios e práticasde cozinha 

Unidade III - BACTÉRIAS PATOGÊNICAS DE IMPORTÂNCIA EM ALIMENTOS 

3.1. Bactérias Gram positivas 

3.1.1. Staphylococcus aureus 

3.1.2. Clostridium spp. 

3.1.3. Bacillus cereus 

3.1.4. Listeria monocytogenes 

3.2. Bactérias Gram negativas 

3.2.1.Família Enterobacteriaceae 

3.2.1.1.Salmonella spp. 

3.2.1.2. Escherichia coli 
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3.2.1.3. Shigella spp. 

3.2.2. Pseudomonas spp. 

3.2.3. Vibrio spp. 

3.2.4. Campylobacter spp 

Unidade IV - INTRODUÇÃO AO ESTUDO DOS VÍRUS 

4.1. Características gerais dos vírus. 

4.2. Natureza do vírion. 

4.3. Reprodução dos vírus 

4.4. Bacteriófagos 

4.5. Vírus contaminantes de alimentos 

4.5.1. Rotavirus 

4.5.2. Adenovirus 

4.5.3. Astrovirus 

4.5.4. Norwalk vírus (norovirus) 

4.5.5. Vírus da poliomielite 

4.5.6. Vírus da hepatite A 

4.5.7. Vírus da hepatite E 

Unidade V - INTRODUÇÃO AO ESTUDO DOS FUNGOS 

5.1. Estruturas morfológicas dos fungos. Fungos filamentos os e unicelulares 

5.2. Reprodução assexuada: diversidade e importância taxonômica 

5.3. Princípios de classificação 

5.4. Principais características dos gêneros : 

5.4.1. Aspergillus spp, 

5.4.2. Penicillium spp, 

5.4.3. Fusarium spp, 

5.4.4. Claviceps spp, 
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5.4.5. Saccharomyces spp. 

5.5. Principais micotoxinas e micotoxicoses 

5.5.1. Características gerais das micotoxinas 

5.5.2. Micotoxicoses agudas primárias e micotoxicoses crônicas. Ocorrência das micotoxinas em 

alimentos de origem animal e vegetal. Estratégias preventivas. 

Unidade VI - DETERIORAÇÃO MICROBIANA DE ALIMENTOS FRESCOS E PROCESSADOS 

6.1. Alterações químicas causadas por micro-organismos 

6.2. Deteriorações provocadas por bactérias, leveduras e fungos filamentosos 

6.2.1. Deterioração de leite e derivados 

6.2.2. Deterioração de carnes e derivados 

6.2.3. Deterioração de frangos 

6.2.4. Deterioração de pescado e frutos do mar 

6.2.5. Deterioração de ovos 

6.2.6. Deterioração de alimentos enlatados ou envasados 

6.2.7. Deterioração de produtos de origem vegetal 

Unidade VII?AVALIAÇÃO DA QUALIDADE MICROBIANA DE ALIMENTOS 

7.1 Microrganismos de importância na avaliação da qualidade microbiológica de alimentos 

7.2. Métodos de exames microbiológicos de alimentos 

7.3. Contagem total de germes viáveis 

7.4. Microrganismos indicadores 

PRÁTICO 

Unidade I - NORMAS DE BIOSSEGURANÇA NO LABORATÓRIO DE MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS 

1.1. Laboratório e suas especificidades 

1.2. Normas de biossegurança aplicadas no laboratório de Microbiologia de Alimentos 

Unidade II ?CULTIVO E CRESCIMENTO MICROBIANO 

2.1 Coleta, transporte e preservação de amostras para análise. 
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2.2 Preparo da amostra para análise. 

Unidade III - PROCEDIMENTOS PARA A IDENTIFICAÇÃO DE BACTÉRIAS 

3.1.Isolamento de bactérias de pele (suja, após lavar com sabonete e após lavar com sabonete e 

passar álcool), alimentos diversos, água, solo, ar etc. 

3.2 Técnicas de isolamento de bactérias aeróbias 

3.3 Técnicas de isolamento de bactérias anaeróbias: jarra de anaerobiose 

Unidade IV - BACTÉRIAS PATOGÊNICAS /TOXIGÊNICAS EM ALIMENTOS 

4.1.Identificação de Staphylococcus aureus (cultivo em meio de Baird Parker, teste de coagulase e 

catalase,coloração de Gram) 

4.2. Identificação de Escherichia coli: Técnica NMP, características morfológicas e testes 

bioquímicos, tipificação sorológica. 

4.3 Identificação Bacillus cereus: observação microscópica de esporos (Nigrosina), teste de 

resistência a altas temperatura. 

4.4. Identificação de Salmonella spp. (cultivo SSA. Testes bioquímicos e complementares) 

Unidade V ?AVALIAÇÃO DA QUALIDADE MICROBIANA DE ALIMENTOS 

6.1. Contagem de coliformes totais e fecais em alimentos 

6.2. Contagem total de bactérias mesófilas em alimentos 

6.3. Contagem de leveduras e fungos filamentosos 

PROCEDIMENTOS DE ENSINO 

Aula teórica: 

Aula expositiva, com estimulação para a participação discente. Apresentação básica dos temas e 

discussão sobre possíveis aplicações e correlações com outras disciplinas e/ou com a realidade 

profissional. Dinâmicas em grupo, debates e elaboração de painéis deartigos científicos sobre temas 

atuais e de interesse dos alunos, relacionados à disciplina. Estudo dirigido resolvido em sala, com a 

participação do professor. 

Aula prática: 

As aulas práticas realizadas em laboratório de Microbiologia de alimentos. No início da atividade, 

ocorre a orientação teórico-prática sobre a atividade e a apresentação das singularidades de cada 

reagente, meio de cultura e/ou equipamento a ser utilizado. Respeitando-se as normas de 

biossegurança, os alunos realização as atividade laboratoriais delimitadas no Roteiro (Protocolo) de 
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cada aula, sob a supervisão do professor. Os resultados são analisados e todo o processo, desde a 

fundamentação teórica, é descrita através de um relatório. 

Horas de campo: 

Nas aulas de campo serão realizadas visitas técnicas a indústrias de alimentos com objetivo de 

avaliar as práticas adotadas nas indústrias de alimentos no controle de qualidade microbiológico na 

produção e o papel do farmacêutico neste processo. Os alunos deverão entregar um relatório 

técnico detalhado a respeito destas atividades. 

RECURSOS 

Aulas teóricas: 

Utilização de quadro branco e marcadorescoloridos pilot, retroprojetores e mídia/datashow, de 

acordo com a disponibilidade de cadacampi. O material didático (textos complementares e listas de 

exercícios para estudos dirigidos) será disponibilizado na Internet. 

Aulas práticas: 

Laboratório com quadro branco, equipado com reagente, meios de cultura, maquinaria e vidrarias 

específicos. Todos se mantémuniformizados com equipamentos de proteção individual e passam 

por treinamento dos procedimentos referentes à atividade prática. 

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO 

O processo de avaliação da disciplina está sistematizado em três momentos, AV1, AV2 e AV3. O 

primeiro momento engloba prova escrita, trabalho e a média dos relatórios relativos a cada prática 

realizada (realizadas em grupos). O processo da segunda avaliação da disciplina engloba prova 

escrita e relatórios de aulas práticas. O processo da terceira avaliação da disciplina engloba prova 

escrita. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

JAY, J M. Microbiologia de Alimentos. 6ª. ed. Porto Alegre: Artmed, 2005. 

TORTORA, Gerard J.; FUNKE, Berdell R.; CASE, Christine L. Microbiologia. 11ª ed. Porto Alegre: 

ARTMED, 2011. 

GERMANO, PM L e GERMANO, M I S. Higiene e Vigilância Sanitária de Alimentos. 3ª. ed. São Paulo: 

Manole, 2008. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

FRANCO, B.D.G.M. e LANDGRAF, M. Microbiologia dos Alimentos. Ed. Atheneu, São Paulo, 1996, 
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182 p. 

SILVA, N.; JUNQUEIRA, V.C.A., SILVEIRA, N.F.A. Manual de métodos de análise microbiológica de 

alimentos. Livraria Varela Ltda, São Paulo, 1997, 295 p. 

VANDERZANT, C, SPLITTSTOESSER, D.: Compendium of Methods for the Microbiological 

Examination of Foods, American Public Health Association, Washington, D.C., 2001. 

INDICAÇÃO MATERIAL DIDÁTICO 

James M. Jay, Microbiologia de Alimentos, editora: Artmed, edição: 6, ano:2005 

capítulo: Capítulo 3 - Parâmetros Intrínsecos e Extrínsecos dos Alimentos que Afetam o Crescimento 

Microbiano, nº de páginas: 22 

 

capítulo: Capítulo 10 - Métodos de Cultura, Microscopia e Amostragem, nº de páginas: 24 

 

Pedro Manuel Leal Germano e Maria Izabel Simões Germano, Higiene e Vigilância Sanitária de 

Alimentos, editora: Manole, edição: 3, ano:2008 

capítulo: Agentes Bacterianos de Toxinfecções, nº de páginas: 80 

 

capítulo: Viroses, nº de páginas: 15 

 

capítulo: Características dos Métodos Diagnósticos, nº de páginas: 9 

 

Total de páginas do material didático: 150 

OUTRAS INFORMAÇÕES 
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Disciplina: SDE0133 - ORGANIZAÇÃO E POLÍTICAS DE SAÚDE 

PERFIL DO DOCENTE 

O docente deve: 

- Ser graduação na área da saúde; 

- Titulação pós graduação lato sensu e/ou stricto sensu; 

-Especialista em alguma das áreas de conhecimento: Saúde Pública, Saúde Coletiva, Saúde do 

Trabalhador e Saúde da Família; 

- Possuir experiência nessas áreas.  

CONTEXTUALIZAÇÃO 

Estudar Políticas Públicas de Saúde se torna uma necessidade premente para qualquer curso da 

área de saúde. A História da Saúde Pública no Brasil atual fornece subsídios para o entendimento de 

toda a conformação do SUS atual. 

À medida que o Sistema Único de Saúde (SUS) consolida seus princípios e diretrizes, diversos 

profissionais da área de saúde  são inseridos no trabalho das equipes de saúde, assumindo funções 

importantes.  

Dessa forma, esta disciplina  oferece ao discente a oportunidade de adquirir conhecimentos, a fim 

de suscitar no aluno a visão ampliada da Saúde, através das políticas estabelecidas até o momento. 

EMENTA 

Processo Saúde-Doença. História da Saúde Pública. Legislação do SUS. Planejamento em Saúde. 

Vigilância da Saúde. 

OBJETIVO GERAL 

Apresentar os conceitos fundamentais de saúde que deverão pautar suas práticas, contemplando 

reflexões, posições teóricas, abordagens metodológicas e conhecimento científico essenciais para a 

compreensão da realidade sanitária nacional. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

O Aluno deverá: 

·  Definir saúde, doença, saúde pública e saúde coletiva; 
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·  Reconhecer as bases de formação do campo da saúde coletiva a partir de seus aspectos teóricos;  

·  Descrever  o processo histórico da reforma sanitária e de implantação do Sistema único de Saúde; 

·  Identificar e discutir as principais leis, portarias e programas estratégicos do SUS; 

·  Discutir sobre a importância do sistema de informações como orientador para o planejamento das 

ações em saúde;  

·  Refletir sobre o papel do profissional de saúde no atual sistema de saúde;  

·  Contribuir para incrementar a resolutividade e a qualidade da sua prática profissional.  

CONTEÚDOS 

UNIDADE 1 ? Marcos Conceituais em Saúde Coletiva 

1.1.      Definições de Saúde ao Longo da História; 

1.2.      Definições de Saúde Coletiva, Saúde Pública e Saúde Comunitária; 

1.3.      Processo saúde e doença; 

1.4.      Saúde e qualidade de vida; 

1.5.      Contribuições das Conferências Internacionais de Cuidados Primários e de Promoção da 

Saúde 

1.6.      Determinantes sociais da saúde 

UNIDADE 2 ? Histórico das Políticas de Saúde no Brasil 

2.1.      A Revolta das Vacinas 

2.2.      A era do saneamento e a origem das políticas nacionais de saúde pública; 

2.3.      Era pré-Vargas (CAP),  

2.4.      Governo Vargas (IAP, a Formação do Ministério. Saúde), 

2.5.      Governo Militar (INPS, INAMPS, CONASP), 

2.6.      Movimento da Reforma Sanitária 

2.7.      Anos 80 (AIS, SUDS), 

2.8.      Conferências Nacionais e Internacionais de Saúde 

UNIDADE 3 ? Legislação do SUS 
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3.1.      Lei Orgânica do SUS (8.080 e 8.142/90) 

3.2.      Normas Operacionais Básicas (NOB) 

3.3.      Normas Operacionais da Atenção à Saúde (NOAS 

3.4.      Pacto 2006 

3.5.      Política Nacional da Atenção Básica ? Port. 648/2006 

UNIDADE 4 ? Programas e Projetos Estratégicos do SUS 

4.1          QualiSUS (SAMU) 

4.2          ReforSUS 

4.3          HumanizaSUS 

4.4          Farmácia Popular 

4.5          Programa Volta pra Casa 

4.6          Políticas e Práticas de Promoção da Saúde 

4.7          Políticas e Práticas da Atenção Básica 

4.8          Políticas e Práticas de Saúde para Populações Específicas 

4.9          O Terceiro Setor e as Políticas e Práticas de Saúde 

4.10        Sistemas de Informação (DATASUS) 

UNIDADE 5 ? Dados e Informações em Saúde 

5.1.      Epidemiologia 

5.2.      Vigilância da Saúde 

5.3.      Vigilância Epidemiológica 

5.4.      Vigilância Ambiental 

5.5.      Vigilância Sanitária 

5.6.      Sistemas de Informação em Saúde 

5.7.      Planejamento em Saúde 

5.8.      Indicadores de Saúde: conceitos e fundamentos para o planejamento 
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PROCEDIMENTOS DE ENSINO 

Aulas interativas, em ambiente virtual de aprendizagem, nas quais o conhecimento é exposto ao 

aluno de acordo com um desenho didático planejado para adequar o meio de entrega ao 

conhecimento particular da disciplina. Na sala de aula virtual, a metodologia de entrega de 

conteúdo contempla, além dos conceitos e temáticas das aulas propriamente ditas, leitura de textos 

pertinentes ao assunto, hipertextos, links orientados, estudos de caso, atividades animadas de 

aplicação do conhecimento, simuladores virtuais, quiz interativo, simulados, biblioteca virtual etc. 

Quanto à metodologia de ensino, o docente é responsável por mediar o conteúdo e sua 

integralização, com vistas ao aprendizado cooperativo e colaborativo, norteando-se pelo incentivo à 

troca constante entre os atores envolvidos e à construção coletiva do conhecimento. Para tal, cabe 

ao docente organizar e orientar as discussões no fórum, bem como nas outras ferramentas de 

comunicação disponibilizadas na sala de aula virtual (chat, central de mensagem, anotações etc.). 

RECURSOS 

Acesso à internet, softwares compatíveis com os protocolos da sala de aula virtual (como players, 

flash player, leitor de PDF, javascript, recursos HTML etc.). A sala de aula virtual disponibiliza aos 

alunos o acesso para baixar e executar tais aplicativos, caso não os tenha já instalados. 

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO 

Avaliação seguirá as normas e regimentos institucionais. 

O processo de avaliação será composto por: Avaliação 1 (AV1), Avaliação 2 (AV2), Avaliação 3 (AV3) 

e por participação dos alunos nos fóruns de discussões temáticos. 

As avaliações serão realizadas através de provas teóricas.  Sendo construídas com questões 

objetivas e discursivas que compõem o banco de questões da disciplina, classificadas em diferentes 

níveis de complexidade e diferentes níveis cognitivos. 

A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização. 

As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina.  

As avaliações presenciais serão realizadas no campus de origem do aluno, de acordo com o 

calendário acadêmico institucional. 

Com relação ao critério de participação nos fóruns temáticos, o docente responsável pela turma irá 

avaliar a participação do aluno nos fóruns de discussão temáticos, tendo por parâmetro as métricas 

de pertinência e interatividade da/na intervenção do aluno.  

Para aprovação na disciplina o aluno deverá: 

1.  Atingir resultado igual ou superior a 6,0, calculado a partir da média aritmética entre os graus 
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das avaliações, sendo consideradas apenas as duas maiores notas obtidas dentre as três etapas 

de avaliação (AV1, AV2 e AV3). A média aritmética obtida será o grau final do aluno na disciplina. 

2.   Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações. 

3. 75% de participação na disciplina. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

PEREIRA, Maurício Gomes. Epidemiologia: teoria e prática. 6. reimpressão. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2000. 

CZERESNIA, Dina; FREITAS, Carlos Machado de (Org.). Promoção da saúde: conceitos, reflexões, 

tendências. 2. ed. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2009. 

CORDEIRO, Hésio. SUS: Sistema Único de Saúde. 2. ed. Rio de Janeiro: Ed. Rio, 2005. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

AGUIAR, Zeneide Neto. SUS? Sistema Único de Saúde: Antecedentes, Percurso, Perspectivas e 

Desafios. Ed. Martinari, 2011. 

CARVALHO, Sérgio Resende. Saúde coletiva e promoção da saúde: sujeito e mudanças. 3. ed. São 

Paulo: Hucitec, 2010. 174 p. 

BASSINELLO, G. (Org.). Saúde coletiva. São Paulo: Pearson do Brasil, 2014. 

ANDRADE, Luiz O. M.;  BARRETO, Ivana C. H.  SUS Passo a Passo: História, Regulamentação, 

Financiamento, Políticas Nacionais.  2. ed.  São Paulo: HUCITEC, 2007. 

COHN, Amélia; ELIAS, Paulo E. Saúde no Brasil: políticas e organização de serviços. 6. ed. São Paulo: 

Cortez, 2005. 133 p 

INDICAÇÃO MATERIAL DIDÁTICO 

Pereira, Maurício Gomes, Epidemiologia - Teoria e Prática, editora: Guanabara Koogan, edição: 1, 

ano:1995 

capítulo: Vigilância Epidemiológica, nº de páginas: 34 

 

capítulo: Serviços de Saúde, nº de páginas: 25 

 

capítulo: Qualidade dos Serviços de Saúde, nº de páginas: 23 

 

Total de páginas do material didático: 82 
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OUTRAS INFORMAÇÕES 
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Disciplina: SDE0138 - PARASITOLOGIA BÁSICA 

PERFIL DO DOCENTE 

Ser graduado em Ciências Biológicas, Biomedicina, Farmácia, Nutrição ou Medicina, com pós 

graduação strictu sensu em Parasitologia, ou área afim. 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

O estudo da Parasitologia permite desenvolver o conhecimento da morfologia, biologia, patogenia, 

métodos diagnósticos clínico e laboratorial, tratamento e profilaxia das parasitoses de maior 

incidência no Brasil. Visa, também, estabelecer a relação entre os aspectos epidemiológicos e a 

ocorrência das parasitoses, ampliando a compreensão dos diferentes contextos sócio culturais, 

relacionados à saúde humana. 

EMENTA 

Estudo da Parasitologia, epidemiologia e etiopatogenia das principais parasitoses humanas. 

Conceitos, morfologia dos parasitos, tipos de ciclos biológicos, de hospedeiros e de relações entre 

os seres vivos. Protozoologia parasitária humana: os protozoários sanguíneos e os intestinais. 

Helmintíases humanas: os platelmintos e os nematelmintos humanos. Estudo dos artrópodes 

vetores e dos artrópodes parasitas humanos. 

OBJETIVO GERAL 

Ao final do curso, o discente deverá ser capaz de: 

Estabelecer uma relação entre a natureza dos processos parasitários e suas implicações na saúde 

humana. 

Compreender a variabilidade na morfologia, biologia e patogenia dos parasitas mais importantes 

que ocorrem no Brasil, assim como do diagnóstico, tratamento, epidemiologia e profilaxia das 

doenças parasitárias.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conhecer as diferentes relações biológicas entre os seres vivos. 
 Estabelecer uma relação entre as parasitoses e as questões de saneamento básico, fatores 

bióticos/abióticos e a epidemiologia de uma infecção parasitária.  
 Identificar  os diferentes protozoários e helmintos parasitos humanos quanto à morfologia, 

ciclo biológico, patogenia, tratamento, epidemiologia e profilaxia. 
 Conhecer os principais artrópodes vetores e parasitas humanos e suas interações com a 

saúde humana. 
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CONTEÚDOS 

UNIDADE I- Introdução à Parasitologia 

1.1         Relações entre os seres vivos 

1.2         Conceitos ecológico e Bioquímico de Parasitismo  

1.3         Adaptações à vida parasitária 

1.4         Os ciclos parasitários: tipos de ciclos, parasitos, hospedeiros e de relações 

UNIDADE II ? Protozoologia parasitária humana: classificação, formas morfológicas, ciclo biológico, 

formas de transmissão, aspectos clínicos e epidemiológicos, controle e profilaxia. 

2.1       Trypanosoma cruzi  

2.2        Leishmania sp: as leishmanioses tegumentar (LTA) e visceral (LVA) americanas 

2.3        Plasmodium sp. (P. falciparum, P. vivax, P. ovale e P. malariae) 

2.4        Toxoplasma gondii  

2.5        Giardia sp. 

2.6        Trichomonas vaginalis  

2.7        Entamoeba sp., Endolimax nana, Iodamoeba sp. 

2.8        Cryptosporidium parvum  

2.9        Isospora belli  

UNIDADE III ? Helmintos parasitos humanos: classificação, formas morfológicas, ciclo biológico, 

formas de transmissão, aspectos clínicos e epidemiológicos, controle e profilaxia. 

3.1        Platelmintos 

3.1.1     Schistosoma mansoni  

3.1.2     Cestóides parasitos do homem 

3.1.2.1  Taenia solium: teníase e cisticercose 

3.1.2.2  Taenia saginata: teníase 

3.2         Nematelmintos 

3.2.1     Ascaris lumbricoides  
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3.2.2     Enterobius vermicularis 

3.2.3     Strongyloides stercoralis  

3.2.4     Ancilostomídeos: 

3.2.4.1  Ancylostoma sp.  

3.2.4.2  Necator americanus  

3.2.4.3  Toxocara canis e  Ancylostoma caninum: a larva migrans (bicho geográfico) 

3.2.5     Trichuris trichiura  

3.2.6     Wuchereria bancrofit, Oncocerca vulvulus  

UNIDADE IV ? Artrópodes parasitos ou vetores de doenças: classificação, formas morfológicas, 

ciclo biológico, formas de transmissão, aspectos clínicos e epidemiológicos, controle e profilaxia. 

4.1         Hemípteros: triatomíneos e percevejos 

4.2         Dípteros: mosquitos, flebotomíneos e moscas 

4.3         Sifonápteros: pulgas 

4.4         Anopluros: piolhos 

4.5         Acarinos: carrapatos e ácaros 

PROCEDIMENTOS DE ENSINO 

Aulas interativas, em ambiente virtual de aprendizagem, nas quais o conhecimento é exposto ao 

aluno de acordo com um desenho didático planejado para adequar o meio de entrega ao 

conhecimento particular da disciplina. Na sala de aula virtual, a metodologia de entrega de 

conteúdo contempla, além dos conceitos e temáticas das aulas propriamente ditas, leitura de textos 

pertinentes ao assunto, hipertextos, links orientados, estudos de caso, atividades animadas de 

aplicação do conhecimento, simuladores virtuais, quiz interativo, simulados, biblioteca virtual etc. 

Quanto à metodologia de ensino, o docente é responsável por mediar o conteúdo e sua 

integralização, com vistas ao aprendizado cooperativo e colaborativo, norteando-se pelo incentivo à 

troca constante entre os atores envolvidos e à construção coletiva do conhecimento. Para tal, cabe 

ao docente organizar e orientar as discussões no fórum, bem como nas outras ferramentas de 

comunicação disponibilizadas na sala de aula virtual (chat, central de mensagem, anotações etc.). 

RECURSOS 

Acesso à internet, softwares compatíveis com os protocolos da sala de aula virtual (como players, 

flash player, leitor de PDF, javascript, recursos HTML etc.). A sala de aula virtual disponibiliza aos 
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alunos o acesso para baixar e executar tais aplicativos, caso não os tenha já instalados. 

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO 

A avaliação da disciplina segue as normas regimentais da Instituição. Nesta disciplina, o aluno será 

avaliado por sua participação cooperativa e colaborativa, bem como pelo seu desempenho nas 

avaliações presenciais (AV1, AV2 e AV3). No que se refere ao primeiro critério, o docente 

responsável pela turma irá avaliar a participação do aluno nos fóruns de discussão temáticos, tendo 

por parâmetro as métricas de pertinência e interatividade da/na intervenção do aluno. 

No que se refere ao segundo critério, os instrumentos para avaliação da aprendizagem serão 

construídos a partir de itens de teste:  questões objetivas e discursivas que compõem o banco de 

questões da disciplina, classificadas em diferentes níveis de complexidade e diferentes níveis 

cognitivos. As avaliações presenciais serão realizadas no campus de origem do aluno, de acordo 

com o calendário acadêmico institucional. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ESTÁCIO ENSINO SUPERIOR. Programa do Livro Universitário. Parasitologia geral.  Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2008. 

REY, Luís. Parasitologia: parasitos e doenças parasitárias do homem nos trópicos ocidentais. 4. ed. 

Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 930p. il. 

CIMERMAN, Benjamin; CIMERMAN, Sérgio. Parasitologia humana e seus fundamentos gerais. 2. ed. 

São Paulo: Atheneu, 2002. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

NEVES, David Pereira. Parasitologia humana. 12. ed. São Paulo: Atheneu, 2012. 494 p. il. 

COURA, José Rodrigues (Ed.). Dinâmica das doenças infecciosas e parasitárias. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, c2006. 2 v. 

REY, Luís. Parasitologia: parasitos e doenças parasitárias do homem nas Américas e na África. 4. ed. 

Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 

SPICER, W. John. Bacteriologia, micologia e parasitologia clínicas: um texto ilustrado em cores. 

Tradução Marta Guimarães Cavalcanti, Rafael Silva Duarte, Walter Martin Roland Oelemann. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, c2002. 224 p. il. 

FERREIRA, Antonio Walter; ÁVILA, Sandra do Lago Moraes de (Ed.). Diagnóstico laboratorial: 

avaliação de métodos de diagnóstico das principais doenças infecciosas e parasitárias e auto-

imunes, correlação clínico-laboratorial. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001. 443 

MARKELL, Edward K.; JOHN, David T.; KROTOSKI, Wojciech A. Parasitologia médica. 8.ed. Rio de 
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Janeiro: Guanabara Koogan, c2003. 447 

INDICAÇÃO MATERIAL DIDÁTICO 

Rey, Luis, Bases da Parasitologia Médica, editora: Guanabara Koogan, edição: 3, ano:2009 

capítulo: Tripanossomíase por Trypanosoma cruzi: Doença de Chagas, nº de páginas: 16 

 

capítulo: Leishmaníases Cutâneas e Mucocutâneas do Novo Mundo, nº de páginas: 13 

 

capítulo: Toxoplasmose, nº de páginas: 10 

 

capítulo: Esquistossomíase Mansônica: O Parasito, nº de páginas: 7 

 

capítulo: Malária: Os Plasmódios Humanos, nº de páginas: 10 

 

capítulo: Malária: A Doença, nº de páginas: 12 

 

capítulo: Esquistossomíase Mansônica: A Doença, nº de páginas: 12 

 

capítulo: As Teníases, nº de páginas: 9 

 

capítulo: Cisticercose Humana, nº de páginas: 7 

 

Total de páginas do material didático: 96 

OUTRAS INFORMAÇÕES 
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Disciplina: SDE0301 - PARASITOLOGIA CLÍNICA 

PERFIL DO DOCENTE 

Farmacêutico, Biomédico ou Biólogo com especialização em Análises Clínicas e/ou mestrado e 

doutorado em Parasitologia. 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

O Curso de Farmácia objetiva formar profissional de saúde com capacitação técnica e habilitado ao 

exercício da Farmácia, preparado para integrar uma equipe de saúde multiprofissional, 

desenvolvendo assistência farmacêutica e atenção farmacêutica nas diversas áreas do seu âmbito 

profissional, bem como o diagnóstico e controle das principais parasitoses humanas que afetam a 

população brasileira. 

EMENTA 

O diagnóstico etiológico das principais protozooses e helmintoses humanas presentes no país 

através do diagnóstico parasitológico e correlacionar os aspectos clínicos, epidemiológicos e 

patogênicos com a interpretação dos resultados laboratoriais. Ao final promover o raciocínio para o 

estabelecimento de ações profiláticas e fortalecer o sentido de integração do aluno à comunidade 

com a adequação do ensino às necessidades regionais da população. 

OBJETIVO GERAL 

Ao concluir a disciplina alunos deverão estar preparados para identificar os parasitos (protozoários 

e helmintos) e principais vetores transmissores de doenças parasitárias.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Analisar, compreender e descrever os ciclos evolutivos e os mecanismos de transmissão das 
principais parasitoses humanas.  

2. Definir os métodos mais usuais empregados no laboratório para o diagnóstico 
parasitológico das principais doenças endêmicas.  

3. Ter noção das medidas profiláticas aplicáveis ao controle e/ou erradicação de endo e 
ectoparasitos no contexto político social do país. 

CONTEÚDOS 

1.     Introdução Parasitologia Clínica. Principais protozoários e helmintos humanos. Posição 

sistemática, Classificação por grupos segundo o habitat e tópicos gerais relacionados à biologia 

(mecanismos de transmissão e ciclos evolutivos). 

2.     PROTOZOÁRIOS DO TRATO GÊNITO-URINÁRIO. Trichomonas vaginalis: Tricomonose, 
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diagnóstico, patogenia, sintomatologia, epidemiologia, profilaxia e 

biomorfologia. Apresentação ediscussão de caso clínico.  

3.     PARASITOS DO SANGUE E OUTROS TECIDOS 

PROTOZOÁRIOS: 

·         Filo Sarcomastigophora. Amebas de Vida Livre. Naegleria fowleri, Acanthamoeba sp 

e Balamuthia mandrillaris. Apresentação e discussão de caso clínico. 

·         Filo Sarcomastigophora. Família Tripanosomatidae. Gênero Trypanosoma. T. cruzi.Doença de 

Chagas, mal que ainda preocupa (Ciência Hoje v.37, n.237, p.34-40) e Consenso Brasileiro em 

Doença de Chagas (Rev Soc Bras Med Trop 2005 vol 38 supp III) (http://www.parasitologia.org.br). 

Apresentação e discussão de caso clínico. 

·         Filo Sarcomastigophora. Família Tripanosomatidae. Gênero Leishmania. LTA e LV. 

Apresentação e discussão de caso clínico. 

·         Identificação de vetores biológicos de T. cruzi e Leishmania sp. 

·         Filo Apicomplexa. Gênero Plasmodium e a Malária humana. Apresentação e discussãode caso 

clínico. 

·         Filo Apicomplexa. Gênero Toxoplasma. T. gondii. Apresentação e discussão de caso clínico. 

·         Estudo da biologia e morfologia de formas evolutivas do P. vivax encontradas no sangue 

periférico (trofozoítos jovens, trofozoítos amebóides, esquizontes, merócitos e gametócitos). 

Estudo da biologia e morfologia de formas evolutivas do P. falciparum encontradas no sangue 

periférico. (trofozoítos jovens e gametócitos). 

·         Estudo da biologia e morfologia de formas evolutivas do T. gondii em preparações coradas 

com derivados de Romanovsky e em biópsia de tecidos coradas pela hematoxilina-eosina. 

·         Identificação de vetores biológicos de Plasmodium sp. 

HELMINTOS: 

·         Classe Trematoda. Principais trematódeos humanos extra-intestinais. Schistosoma 

mansoni, Fasciola hepática. Apresentação e discussão de caso clínico. 

·         Principais nematódeos humanos extra-intestinais. Wuchereria bancrofti, Onchocerca 

volvulus e Angiostrongylus costaricensis. Apresentação e discussão de caso clínico. 

·         Principais nematódeos humanos extra-intestinais. Lagochilascaris 

minor, Toxocara sp,Ancylostoma caninum, A. braziliense. Apresentação e discussão de caso clínico. 

4.     PARASITOS ENTÉRICOS 

http://www.parasitologia.org.br/atualidades/consenso_chagas.pdf
http://www.parasitologia.org.br/atualidades/consenso_chagas.pdf
http://www.parasitologia.org.br/
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PROTOZOÁRIOS: 

·         Entamoeba histolytica/Entamoeba dispar. Amebas não patogênicas: Entamoeba hartmanni, 

Entamoeba coli, Endolimax nana e Iodamoeba butschlii. Apresentação ediscussão de caso clínico. 

·         Giardia lamblia, Dientamoeba fragilis, Chilomastix mesnili; Blastocystis 

hominis, Balantidium coli. Apresentação e discussão de caso clínico. 

·         Protozoários entéricos oportunistas: Cryptosporidium sp, Isospora belli e Cyclospora 

cayetanensis. Apresentação e discussão de caso clínico. 

·         Sarcocystis hominis e Microsporídeos. 

HELMINTOS. 

·         Principais cestódeos parasitos do homem. Hymenolepis nana, Taenia saginata, T. solium e a 

Cisticercose. Apresentação e discussão de caso clínico. 

·         Principais nematódeos intestinais humanos. Strongyloides stercoralis, Ancylostoma 

duodenale e Necator americanus. Apresentação e discussão de caso clínico. 

·         Principais nematódeos intestinais humanos. Trichuris trichiura, Ascaris 

lumbricoidese Enterobius vermicularis. Apresentação e discussão de caso clínico. 

5.     EXAMES PARASITOLÓGICOS 

·        Noções de micrometria, determinação de fatores de calibração de oculares micrométricas e 

mensuração de parasitos. 

·        Estudo morfomicrométrico de estágios evolutivos de parasitos (oocistos, cistos, trofozoítos) 

diagnosticados em preparações coradas permanentes pelo Giemsa, Hematoxilina-Férrica, Tricrômio, 

Nair, Kinyoun e Ziehl-Neelsen Modificado. 

·        Estudo morfomicrométrico de estágios evolutivos de parasitos (cistos, trofozoítos, ovos e 

larvas) diagnosticados no Exame Parasitológico das Fezes (EPF) ao exame direto em preparações 

com salina e colorações temporárias com Lugol. Identificação de trofozoítos de amebas e flagelados 

em movimentação ativa. 

·        Estudo morfomicrométrico de estágios evolutivos de parasitos (cistos, trofozoítos, ovos e 

larvas) diagnosticados no Exame Parasitológico das Fezes (EPF) ao exame direto em preparações 

com salina e colorações temporárias com Lugol. Identificação de trofozoítos de amebas e flagelados 

em movimentação ativa. 

·        O Exame Parasitológico das Fezes. Considerações da fase pré-analítica à pós-analítica. 

Procedimentos de orientação ao paciente para coleta da amostra; métodos de conservação; 

exames macroscópico e microscópico, exame direto, métodos de concentração qualitativos e 

quantitativos, elaboração de modelos laudos/resultados; sensibilidade do EPF e controle de 
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qualidade. 

·        Métodos Especiais para diagnóstico em Helmintologia 

·        Pesquisa de ovos de Enterobius vermicularis pelo método da Fita Adesiva. 

·        Método de Tamisação para pesquisa de proglotes de cestódios. 

·        Colorações permanentes para identificação de oocistos de coccídios entéricos pelos métodos 

de Ziehl-Neelsen modificado, Kinyoun e Safranina. 

·        Diagnóstico das parasitoses intestinais. Exame coproparasitológico de rotina com ênfase 

no exame direto e nos métodos de concentração de Faust e colaboradores, Lutz (Hoffmann Pons e 

Janer) e Rugai. 

·        Diagnóstico das parasitoses intestinais. Exame coproparasitológico de rotina com ênfase 

no exame direto e nos métodos de concentração de Faust e colaboradores, Lutz (Hoffmann Pons e 

Janer) e Rugai.   

.        Biologia molecular como ferramenta no diagnóstico parasitológico.  

Exame direto a fresco de trofozoítos de Trichomonas sp em meios de cultivo e estudo morfológico 

de trofozoítos corados com derivados de Romanovsky. 

PROCEDIMENTOS DE ENSINO 

Aula teórica: 

Aula expositiva, com estimulação para a participação discente. Apresentação básica dos temas e 

discussão sobre possíveis aplicações e correlações com outras disciplinas e/ou com a realidade 

profissional. Seminários organizados com os alunos, com apresentação de temas pertinentes ao 

conteúdo da disciplina. Dinâmicas em grupo, debates e elaboração de painéis de artigos científicos 

sobre temas atuais e de interesse dos alunos, relacionados à disciplina. Estudo dirigido resolvido em 

sala, com a participação do professor. 

Aula prática: 

As aulas práticas realizadas em laboratório de Análises Clínicas. No início da atividade, ocorre a 

orientação teórico-prática sobre a atividade e a apresentação das singularidades de cada reagente 

e/ou equipamento a ser utilizado. Respeitando-se as normas de biossegurança, os alunos realização 

as atividade laboratoriais delimitadas no Roteiro (Protocolo) de cada aula, sob a supervisão do 

professor. Os resultados são analisados e todo o processo, desde a fundamentação teórica, é 

descrita através de um relatório. 

RECURSOS 

Aulas teóricas: 
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Utilização de quadro branco e marcadores coloridos pilot, retroprojetores e mídia/datashow, de 

acordo com a disponibilidade de cada campi. O material didático (textos complementares e listas de 

exercícios para estudos dirigidos) será disponibilizado na Internet. 

Aulas práticas: 

Laboratório com quadro branco, equipado com reagente, maquinaria e vidrarias específicos. Todos 

se mantém uniformizados com equipamentos de proteção individual e passam por treinamento dos 

procedimentos referentes à atividade prática. 

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO 

O processo de avaliação da disciplina está sistematizado em três momentos, AV1, AV2 e AV3. O 

primeiro momento engloba prova escrita, discussão de casos clínicos, seminário e a média dos 

relatórios relativos a cada prática realizada (as duas últimas realizadas em grupos). O processo da 

segunda avaliação da disciplina engloba prova escrita, prova prática e workshop (em grupos) com 

exposição e discussão de artigos científicos. O processo da terceira avaliação da disciplina engloba 

prova escrita. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

DE CARLI, G. A. Parasitologia Clínica: Seleção de métodos e técnicas de laboratório para o 

diagnóstico das parasitoses humanas. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2007. 

MARKEL, E. K.; JOHN, D. T.; KROTOSKI. W. A. Parasitologia médica. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2003. 

NEVES, D. P.; MELO, A. L.; LINARDI, P. M.; VITOR, R. W. A . Parasitologia Humana. 11. ed. São Paulo: 

Atheneu, 2007. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CIMERMAN, B.; FRANCO, M. A. Atlas de Parasitologia - Artrópodes, Protozoários e Helmintos. São 

Paulo: Editora Atheneu, 2005. 

LEVENTHAL, R.; CHEADLE, R. Parasitologia Médica: texto e atlas. 4. ed. São Paulo Premier,1997. 160 

p. 

NEVES, D. P. Parasitologia dinâmica. São Paulo: Atheneu, 2003. 

REY, L. Bases da parasitologia médica. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002.  

INDICAÇÃO MATERIAL DIDÁTICO 
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OUTRAS INFORMAÇÕES 
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Disciplina: SDE0139 - PATOLOGIA BÁSICA 

PERFIL DO DOCENTE 

O DOCENTE DEVERÁ SE EGRESSO DE CURSO DE POS-GRADUAÇÃO, PREFERENCIALMENTE STRICTO-

SENSU NAS ÁREAS QUE CONFEREM ADERÊNCIA A ELE PARA LECIONAR PATOLOGIA GERAL, NOS 

CURSOS DE FARMÁCIA E FISIOTERAPIA 

ESPECILIZAÇÃO OU MESTRADO/DOUTORADO EM PATOLOGIA, MORFOLOGIA, BIOQUÍMICA, 

FARMÁCIA. 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

Patologia Básica é uma disciplina que aborda as etiologias das doenças, os mecanismos que a 

produzem, as sedes, as alterações morfológicas e funcionais que apresentam, de modo a atender as 

necessidades de todos os cursos da área de saúde. Esta disciplina depertará no estudante a 

percepção da importância do conhecimento da patologia, facilitando o entendimento das 

enfermidades, levando em consideração diversos aspectos, estabelecendo assim uma relação com a 

prática profissional da sua futura categoria. 

EMENTA 

Introdução ao estudo da patologia, generalidades sobre patologia, mecanismos etiopatogenéticos 

gerais das lesões, manifestações celulares à agressão: degenerações, morte celular, alterações no 

interstício, pigmentações, calcificações, distúrbios da circulação, inflamações: classificação e 

evolução, distúrbios do crescimento e da diferenciação celular, noções de imunopatologia. 

OBJETIVO GERAL 

O objetivo geral desta disciplina é ainterpretação dos principais processos patológicos passíveis de 

ocorrência em áreas distintas do organismo. Sendo assim, o aluno deverá desenvolver uma 

correlação fisiopatológica, abrangendo aspectos básicos das patologias aplicados à situações 

decorrentes do processo saúde-doença, não se detendo em patologias de um órgão específico, 

oferecendo uma abordagem teórico-prática em relação aos sinais e sintomas manifestados pelo 

paciente. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- O aluno deverá ser capaz de compreender os aspectos etiopatogenéticos das doenças;  

- Entender a importância das manifestações celulares em relação às agressões; 
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- Conceituar, classificar e diferenciar degenerações, morte celular, alterações no interstício; 

- Distinguir as diferenças básicas entre pigmentações e calcificações;  

- Compreender e explicar a fisiopatologia dos distúrbios circulatórios; 

- Identificar e classificar as inflamações, assim como explicar o processo inflamatório; 

- Identificar, classificar e diferenciar as alterações do crescimento e diferenciações celulares; 

- Compreender os aspectos etiopatogenéticos relacionados às hipersensibilidades; 

- Conceituar e classificar as neoplasias; 

- Diferenciar neoplasia benigna e maligna reconhecendo a nomenclatura adequada às mesmas. 

CONTEÚDOS 

UNIDADE 1: Introdução ao estudo da Patologia 

1.1 Conceito Saúde e Doença 

1.2 Elementos de uma doença. Divisões da Patologia 

1.3 Agressão, defesa, adaptação, lesão 

1.4 Classificação das lesões, nomenclatura 

UNIDADE 2: Etiopatogênese geral das lesões 

2.1 Hipóxia e anóxia 

2.2 Respostas sistêmicas e agressões localizadas 

2.3 Agentes físicos como causa de lesões 

2.4 Agentes químicos como causa de lesões 

2.5 Agentes biológicos como causa de lesões 

UNIDADE 3: Degenerações, morte celular, alterações do interstício 

3.1 Membrana celular 

3.2 Degenerações: hidrópica, hialina, mucóide, esteatose, lipidoses, glicogenoses, 

mucopolissacaridoses 

3.3 Morte celular: morte somática, necrose e apoptose 

3.4 Reparo e cicatrização 



 

345 

 

UNIDADE 4: Pigmentações e calcificações 

4.1 Conceito de pigmentações 

4.2 Classificação: Endógenas e Exógenas 

4.3 Endógenas: hemoglobínicas, melanina, ácido homogentísico, lipofuscina 

4.4 Exógenas: antracoses, argiria, tatuagem 

4.5 Calcificações: etiologia e patogênese 

UNIDADE 5: Distúrbios  da circulação 

5.1 Hiperemia 

5.2 Hemostasia 

5.3 Hemorragia 

5.4 Trombose 

5.5 Embolia 

5.6 Isquemia 

5.7 Edema 

UNIDADE 6: Inflamações 

6.1 Sinais cardinais 

6.2 Fenômenos da inflamação 

6.3 Fenômenos vasculares 

6.4 Fenômenos exsudativos 

6.5 Fenômenos alterativos 

6.6 Inflamação aguda 

6.7 Inflamação crônica 

6.8 Classificação, foprma e tipos de inflamação 

UNIDADE 7: Distúrbios do crescimento e da difrenciação celular 

7.1 Classificação e nomenclatura 

7.2 Hipotrofia, hipertrofia, hipoplaia, hiperplasia, metaplasia, displasia 
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7.3 Lesões e condições pré-cancerosas 

UNIDADE 8: Neoplasias 

8.1 Classificação e nomenclatura 

8.2 Neoplasias benignas 

8.3 Neoplasias malignas 

8.4 Características e propriedades das células neoplásicas 

8.5 Metástases 

UNIDADE 9: Noções de Imunopatologia 

9.1 Noções sobre o Sistema Imunitário 

9.2 Imunopatologia 

9.3 Doenças por hipersensibilidade 

9.4 Reação anafilática 

9.5 Doenças auto-imune 

PROCEDIMENTOS DE ENSINO 

Disciplina em EAD 

Aulas interativas, em ambiente virtual de aprendizagem, nas quais o conhecimento é exposto ao 

aluno de acordo com um desenho didático planejado para adequar o meio de entrega ao 

conhecimento particular da disciplina. Na sala de aula virtual, a metodologia de entrega de 

conteúdo contempla, além dos conceitos e temáticas das aulas propriamente ditas, leitura de textos 

pertinentes ao assunto, hipertextos, links orientados, estudos de caso, atividades animadas de 

aplicação do conhecimento, simuladores virtuais, quiz interativo, simulados, biblioteca virtual etc. 

Quanto à metodologia de ensino, o docente é responsável por mediar o conteúdo e sua 

integralização, com vistas ao aprendizado cooperativo e colaborativo, norteando-se pelo incentivo à 

troca constante entre os atores envolvidos e à construção coletiva do conhecimento. Para tal, cabe 

ao docente organizar e orientar as discussões no fórum, bem como nas outras ferramentas de 

comunicação disponibilizadas na sala de aula virtual (chat, central de mensagem, anotações etc.). 

RECURSOS 

Disciplina em EAD 

Acesso à internet, softwares compatíveis com os protocolos da sala de aula virtual (como players, 
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flash player, leitor de PDF, javascript, recursos HTML etc.). A sala de aula virtual disponibiliza aos 

alunos o acesso para baixar e executar tais aplicativos, caso não os tenha já instalados. 

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO 

A avaliação da disciplina segue as normas regimentais da Instituição. Nesta disciplina, o aluno será 

avaliado por sua participação cooperativa e colaborativa, bem como pelo seu desempenho nas 

avaliações presenciais (AV1, AV2 e AV3). No que se refere ao primeiro critério, o docente 

responsável pela turma irá avaliar a participação do aluno nos fóruns de discussão temáticos, tendo 

por parâmetro as métricas de pertinência e interatividade da/na intervenção do aluno. 

No que se refere ao segundo critério, os instrumentos para avaliação da aprendizagem serão 

construídos a partir de itens de teste:  questões objetivas e discursivas que compõem o banco de 

questões da disciplina, classificadas em diferentes níveis de complexidade e diferentes níveis 

cognitivos. As avaliações presenciais serão realizadas no campus de origem do aluno, de acordo 

com o calendário acadêmico institucional. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BRASILEIRO FILHO, Geraldo. Bogliolo: patologia geral. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2013. 378 p. 

BRASILEIRO FILHO, Geraldo (Ed.). Bogliolo: patologia. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2011. 1524 p. il. 

KUMAR, Vinay; ABBAS, Abul K.; ASTER, Jon C. Robbins, patologia básica. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2010. 910 p 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

RUBIN et al. Patologia: Bases clinicopatológicas da medicina. 4. ed. Guanabara Koogan. Rio de 

janeiro, 2010. 

ESTÁCIO ENSINO SUPERIOR. Programa do Livro Universitário. Patologia geral. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2008. 244  

FRANCO, Marcello (Ed.) et al. Patologia: processos gerais. 5. ed. São Paulo: Atheneu, 2010. 331 p 

AIRES, Margarida de Mello. Fisiologia. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 

BEAR, M.F.; CONNORS, B.W.; PARADISO, M.A. Neurociências: desvendando o sistema nervoso. 3. 

ed. Porto Alegre: ARTMED, 2010. 

CARROLL, R.G.: Fisiologia. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. 
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INDICAÇÃO MATERIAL DIDÁTICO 

Lima; Priscila de Freitas & Kanashiro, Alexandre. Patologia Básica. Rio de Janeiro: Editora 

Universidade Estácio de Sá, 2015. 

OUTRAS INFORMAÇÕES 
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Disciplina: GST0917 - PLANEJAMENTO DE CARREIRA E SUCESSO PROFISSIONAL 

PERFIL DO DOCENTE 

Tutor online: professor com graduação, preferencialmente, na área de Gestão, Psicologia, 

Pedagogia, Economia, com mestrado e/ou doutorado na área de gestão, empreendedorismo ou 

inovação.   

 

Professor responsável pela disciplina nas unidades: preferencialmente com a formação acima 

indicada; com aptidão para organização de eventos muitidisciplinares. 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

O estudante adulto necessita dominar o processo de ensino aprendizagem para ter êxito na 

construção do conhecimento. Aprender a aprender é essencial para o êxito acadêmico que 

pavimenta o sucesso profissional.  Entretanto, a formação de conteúdo técnico, a  vocação e o 

talento para uma determinada carreira, um diploma, por si só, não garantem o sucesso profissional. 

Há necessidade também de outras habilidades e competências  importantes para o 

desenvolvimento acadêmico e que são valorizadas pelo mercado de trabalho. A disciplina 

"Planejamento de Carreira e Sucesso Profissional" se propõe a orientar o estudante a planejar a sua 

vida acadêmica, pessoal e profissional, a construir individualmente e com autonomia seu 

conhecimento, estimulando o desenvolvimento das habilidades e competências necessárias  ao 

sucesso na carreira acadêmica, profissional e na vida pessoal.   

Para isso, a disciplina "Planejamento de Carreira e Sucesso Profissional" partirá do processo de 

formação universitária. Apresentará ao estudante o mundo acadêmico e a sua estrutura 

organizacional. Apontará para as informações necessárias visando a transformação do estudante 

ingressante em um sujeito autônomo e municiado de informações que permitirão o melhor 

aproveitamento da infraestrutura física do Campus da Estácio, sua mobilidade nas dependências 

físicas e laboratoriais e seu comportamento e conduta, enquanto um estudante do ensino superior. 

Não apenas isso, a disciplina também se propõe ensinar o estudante a "aprender a aprender", a 

estudar corretamente, a fim de maximizar o aproveitamento das disciplinas e transformá-lo num 

profissional com os conhecimentos técnicos necessários para o seu desenvolvimento profissional e 

estimular o despertar das suas responsabilidades enquanto um agente de transformação social. 

Objetiva-se, também, a apresentação de como planejar a vida privada do estudante. Mostrar como 

fazer um orçamento familiar, como priorizar as aquisições na vida pessoal e garantir uma base 

sólida no processo de construção do futuro da vida material. A importância de assumir as 

responsabilidades contraídas de forma consciente e programada. 

 

Por fim e não menos importante, a disciplina apresentará informações sobre como participar de 

processos seletivos, desde a elaboração de um currículo denso e objetivo, passando pelo marketing 

pessoal, como se comportar em dinâmicas de grupos, como empreender seu próprio negócio, como 
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ser um líder, cases de sucesso profissional e suas trajetórias e elementos importantes para se atingir 

uma meta e outros. Nesta parte, serão trabalhados cases de desenvolvimento destas 

características, a partir vídeos gravados exclusivamente para a ilustração destas habilidades e 

competências, servirão de estímulo para o desenvolvimento profissional e para a construção de 

uma carreira de sucesso.   

EMENTA 

Ambientação na Vida Universitária. Métodos de Estudos no Ensino Superior. Planejamento 

financeiro - orçamento doméstico. Habilidades e Competências para a Empregabilidade. 

Empreendedorismo e Cases de Sucesso.  

 

 

 

OBJETIVO GERAL 

- Desenvolver plenamente  todas as possibilidades concretas da vida acadêmica no ensino superior. 

- Planejar  de modo eficaz sua vida financeira pessoal e profissional. 

- Planejar sua carreira profissional de sucesso. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Realizar um autoavaliação de conteúdo: Português, Matemática/Lógica e conhecimentos gerais. 

- Compreender a organização das Instituições de Ensino Superior. 

- Valorizar o processo de construção acadêmica como fator de sucesso profissional. 

- Apropriar-se do Modelo de Educação Superior da Estácio. 

- Conhecer as ferramentas de suporte ao ensino e a estrutura de funcionamento da instituição de 

ensino. 

- Planejar o cumprimento dos componentes curriculares obrigatórios, dentro do tempo de 

integralização do curso. 

- Compreender e vivenciar métodos de estudos orientadores de aprendizagem no ensino superior. 

- Compreender a filosofia e a execução da gestão financeira individual:  conceitos de receita, gastos, 

financiamentos, empréstimos, investimentos. 

- Reconhecer a relevância da atuação acadêmica e profissional de acordo com os princípios éticos. 

- Conhecer e  desenvolver as competências necessárias à atuação profissional. 

- Desenvolver o comportamento empreendedor e o domínio das ferramentas necessárias à 

concepção e ao planejamento de empreendimentos. 

CONTEÚDOS 

Unidade 1 - Nivelamento  
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Simulador virtual de prova, com questões de 3 grandes áreas (Linguagem, Matemática/Lógica, 

Conhecimentos Gerais), com indicador de performance, gráfico de rendimento, vídeo-aulas 

explicativas sobre as questões do simulador. 

 

Unidade 2 - Ambientação na Vida Universitária  

- O significado do Ensino Superior na vida profissional; Instituições de Ensino Superior: 

Universidades, Centros Universitários e Faculdades; Curso de Graduação: bacharelados, 

licenciaturas e tecnológicos; Cursos de Pós-Graduação : stricto e lato sensu. 

- O Modelo de Educação Superior da Estácio: processo de construção da aprendizagem; 

desenvolvimento da autonomia estudantil; foco na empregabilidade; ferramentas de suporte ao 

ensino. 

- A estrutura da organização acadêmica: Gestão Acadêmica; Coordenação de Curso: funções e 

interfaces. 

- Planejamento do curso: Tempo de integralização, Componentes curriculares obrigatórios: carga 

horária das disciplinas, atividades complementares, estágio curricular, trabalho de conclusão de 

curso e ENADE 

- Infraestrutura: laboratórios dos cursos, laboratórios de informática e biblioteca. 

- Freqûencia mínima; pontualidade; sistema de avaliação da aprendizagem. 

 

Unidade 3 - Métodos de Estudos no Ensino Superior 

- Administração do tempo: organização do plano de estudos e da rotina acadêmica; autonomia e 

disciplina nos estudos.Gestão da autoaprendizagem. 

- Acompanhamento do desempenho acadêmico: estilos de aprender e métodos de estudos; o papel 

das mídias sociais no aprendizado; competências no âmbito acadêmico e profissional. 

- Motivação-leitura: leitura crítica; leitura digital e impressa e produção de sentido. 

- O mundo acadêmico dentro e fora da sala de aula: aulas presenciais e aulas online; aulas teóricas e 

aulas práticas; atividades estruturadas;  atividades individuais e coletivas; técnicas de apresentação; 

provas (preparação, realização e avaliação); pesquisa (produção acadêmica) e extensão. O estágio 

como atividade significativa de aprendizagem. 

 

Unidade 4 - Planejamento financeiro - orçamento doméstico  

- Finanças Pessoais; Planejamento Financeiro; Orçamento e fluxo de caixa; captação de recursos: 

financiamento e empréstimos; Investimentos e aplicações financeiras 

 

Unidade 5 - Habilidades e Competências para a Empregabilidade - Além da técnica  

 

- Ética geral e profissional 

- Relacionamento interpessoal; comunicação; fluência digital; marketing pessoal; resiliência; 

comprometimento; foco em resultados; educação continuada. 

- Terceiro Setor 
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- Gestão Pública 

Unidade 6 - Empreendedorismo e Cases de Sucesso  

- Economia e inovação na sociedade do conhecimento; competitividade e criatividade.  

- Projeto e metas empreendedoras na carreira profissional. 

- Plano de empreendimento: estratégia  e estrutura 

- Currículos, portfólio, dinâmicas de grupo e painéis 

- Cases de sucesso 

PROCEDIMENTOS DE ENSINO 

Aulas interativas, em ambiente virtual de aprendizagem, nas quais o conhecimento é exposto ao 

estudante de acordo com um desenho didático planejado para adequar o meio de entrega ao 

conhecimento particular da disciplina. Na sala de aula virtual, a metodologia de entrega de 

conteúdo contempla, além dos conceitos e temáticas das aulas propriamente ditas, leitura de textos 

pertinentes ao assunto, hipertextos, links orientados, estudos de caso, atividades animadas de 

aplicação do conhecimento, simuladores virtuais, quiz interativo, simulados, biblioteca virtual etc. 

 

Quanto à metodologia de ensino, o docente é responsável por mediar o conteúdo e sua 

integralização, com vistas ao aprendizado cooperativo e colaborativo, norteando-se pelo incentivo à 

troca constante entre os atores envolvidos e à construção coletiva do conhecimento. Para tal, cabe 

ao docente organizar e orientar as discussões no fórum, bem como nas outras ferramentas de 

comunicação disponibilizadas na sala de aula virtual (chat, central de mensagem, anotações etc.). 

RECURSOS 

Acesso à internet, softwares compatíveis com os protocolos da sala de aula virtual (como players, 

flash player, leitor de PDF, javascript, recursos HTML etc.). A sala de aula virtual disponibiliza aos 

alunos o acesso para baixar e executar tais aplicativos, caso não os tenha já instalados.  

 

 

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO 

AVALIAÇÃO 

O processo de avaliação será composto de três etapas: Avaliação 1 (AV1), Avaliação 2 (AV2) e 

Avaliação 3 (AV3). Fica estabelecido que para todas as disciplinas que possuem planos de ensino, 

planos de aula e material didático a avaliação será: 

(1)    A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo o das atividades 

estruturadas. A forma desta avaliação será de autonomia do professor. 

(2)    A AV2  (Prova Nacional) das disciplinas integradas sem atividades estruturadas, terá o valor 
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máximo obrigatório de 10 pontos;  

(3)    A AV2 (Prova Nacional), das disciplinas integradas com atividades estruturadas, terá o valor 

máximo obrigatório de 8 pontos. Para a nota integral de 10 pontos, deverão ser atribuídos até 2 

pontos de acordo com a execução da atividade estruturada realizada pelo aluno;  

(4)    A AV2 das disciplinas integradas que contenham avaliação prática, para sua pontuação da 

parte teórica, obedecerá à seguinte regra:  

a. se a disciplina teórico-prática não possuir atividade estruturada, aplica-se à avaliação teórica o 

disposto no item 2;  

b. se a disciplina teórico-prática possuir atividade estruturada, aplica-se à avaliação teórica o 

disposto no item 3.  

O resultado final da AV2 será a média aritmética entre: a nota da parte teórica, conforme disposto 

acima; e a nota da avaliação prática, que valerá até 10 pontos.  

(5)    A AV3 de todas as disciplinas integradas passará a ser Prova Nacional Integrada e valerá 10 

pontos, exceto quando ? nas disciplinas com atividades estruturadas ? o aluno não tenha realizado 

a AV2. Neste caso, aplicam-se as regras da AV2. 

As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina, incluindo o das atividades estruturadas. 

Para aprovação na disciplina o aluno deverá: 

1. Atingir resultado igual ou superior a 6,0, calculado a partir da média aritmética entre os graus das 

avaliações, sendo consideradas apenas as duas maiores notas obtidas dentre as três etapas de 

avaliação (AV1, AV2 e AV3). A média aritmética obtida será o grau final do aluno na disciplina. 

2. Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações. 

3. Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

FARIA, Vivian Maerker. Manual de Carreira. São Paulo: Saraiva, 2009. 

CHALITA, G; CERBASI, G; GEHRINGER, M et al. SANTOS, Hugo (org). Da graduação para o mercado de 

trabalho: caminhos para o sucesso. Rio de Janeiro: Ed. Universidade Estácio de Sá, 2013.   

LUQUET, Mara. O Meu Guia de Finanças Pessoais: como gastar sem culpa e investir sem erros. Rio 

de Janeiro: Elsevier/Campus, 2011. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BIAGIO, Luiz Arnaldo. Como elaborar o plano de negócio. construindo seu projeto de vida. São 
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Paulo: Manole, 2013. 

BIAGIO, Luiz Arnaldo. Empreendedorismo: construindo seu projeto de vida. São Paulo: Manole, 

2011. 

DRUCKER, Peter F. Inovação e espírito empreendedor (entrepreneurship): prática e princípios. São 

Paulo: Cengage Learning, 2008. 378 p. 

SOUSA, Fabio; DANA, Samy. Como passar de devedor para investidor: um guia de finanças pessoais. 

São Paulo: Cengage Learning, 2013. 

ZABALA, Antoni. Como aprender e ensinar competências. Porto Alegre: Artmed, 2009. 

INDICAÇÃO MATERIAL DIDÁTICO 

CHALITA, G; CERBASI, G; GEHRINGER, M et al. SANTOS, Hugo (org). Da graduação para o mercado 

de trabalho: caminhos para o sucesso. Rio de Janeiro: Ed. Universidade Estácio de Sá, 2013. 

OUTRAS INFORMAÇÕES 
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Disciplina: SDE0317 - PRIMEIROS SOCORROS 

PERFIL DO DOCENTE 

O docente deverá ser Profissional que atue especificamente dentro da área de primeiros socorros 

com habilitação profissional para a intervenção não formal (Bacharelado), com Pós-Graduação 

(especialização Latu-Sensu), mas preferencialmente Stricto Sensu. Deverá dominar os 

conhecimentos pertinentes à Fisiologia Humana e Anatomia Humana, por serem de fundamental 

importância para esta disciplina. Assim como possuir domínio técnico, teórico e prático em relação 

ao atendimento de urgência e emergência clínico-traumático no ambiente pré-hospitalar. 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

Esta disciplina tem o papel fundamental para o nosso curso de nos trazer a reflexão da contribuição 

das noções básicas que são contempladas dentro do atendimento clínico-traumático de urgência e 

emergência para as ocorrências de acidentes, desastres, sobrevivência e primeiros socorros, assim 

como dentro da prática de suas modalidades, colocando o discente em contato direto através de 

uma reflexão teórico-prática embasado nos atuais protocolos internacionais de atendimento pré-

hospitalar e de primeiros socorros. 

 

EMENTA 

Ação Imediata de Sobrevivência / Cuidados, Manutenção e Conservação da Saúde / Animais 

Peçonhentos / Cobras, Aranhas, Escorpiões e Formigas / Sinalização / Abrigos e Generalidades / 

Água e Alimentos /Definição de ?Atendimento de Urgência e de Emergência? / Aspectos Legais 

(jurídicos) que envolvem o Ato do Socorrismo / Diferenças entre ?Socorro Básico? e ?Socorro 

Avançado? / A Importância do Espírito de Solidariedade / Significado de evento Clínico e Traumático 

/ Etapas Básicas do Socorrismo / Suporte Básico de Vida / Reanimação Cárdiopulmonar / 

Afogamento / Hemorragias / Alterações Psico-motoras (Desmaio, Lipotímia, Síncope, Coma, 

Hipoglicemia, Hiperglicemia) / Lesões Traumáticas (Feridas e Ferimentos, Equimose e Hematoma, 

Entorses, Fraturas, Estiramentos e Luxações) / Técnicas de Estabilização e de Imobilizações / 

Técnicas de Transporte. 

 

OBJETIVO GERAL 

Capacitar o Discente da Disciplina a estimular e a refletir sobre os conhecimentos de sobrevivência, 

salvamento e aspectos básicos dos primeiros socorros e do atendimento pré-hospitalar, sejam de 

origem clínica e/ou traumática. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Compreender e analisar situações de urgência e emergência, assim como as necessidades do 

atendimento pré-hospitalar no ambiente negativo de sobrevivência. Aplicar as técnicas de proteção 

e prevenção de acidentes, sobrevivência e salvamento nos desastres. Utilizar conhecimentos 

técnico-científicos nas emergências clínicas e traumáticas em ambientes adversos. Utilizar 

conhecimentos científicos nas emergências clínicas e traumáticas, de forma técnica. Atualizar 

conhecimentos e materiais disponíveis e sua aplicabilidade no atendimento pré-hospitalar e de 

primeiros socorros no ambiente de sobrevivência e de salvamento. 

 

CONTEÚDOS 

Unidade I ? INTRODUÇÃO AO SALVAMENTO E SOBREVIVÊNCIA. 1.1. Instruções Gerais. 1.2. 

Recomendações Especiais. 1.3. Cuidados com a Saúde. 1.4. Conservação da Saúde. 1.5. Animais 

Peçonhentos e mordeduras de cobras. 1.6. Aranhas, Escorpiões e Formigas. Unidade II ? 

SINALIZAÇÃO E ABRIGO. 2.1. Rotinas e princípios gerais. 2.2. Simbologia e Sinalização de Socorro. 

2.3. Abrigos. Formas e Tipos. 2.4. Problemas Gerais dos Abrigos. Unidade III ? ÁGUA, ALIMENTO E 

FOGO. 3.1. Regras Gerais. 3.2. Onde encontrar água e alimentos. 3.3. Fogo. Vários meios de obtê-lo. 

Unidade IV ? INTRODUÇÃO AO ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA E AOS PRIMEIROS SOCORROS 4.1. 

Definição de Primeiros Socorros. 4.2. Habilidades e Formação do Socorrista. 4.3. Aspectos legais dos 

Primeiro Socorros. 4.4. Precauções Universais e gerenciamento do estresse no atendimento pré-

hospitalar (APH). 4.5. Prevenção e Proteção nos riscos de infecções. Unidade V ? AVALIAÇÃO DA 

VÍTIMA NO AMBIENTE PRÉ-HOSPITALAR (APH). 5.1. Rotina e princípios da avaliação. 5.2. Condução 

da Avaliação primária no Atendimento. 5.3. Condução da Avaliação secundária no Atendimento. 

5.4. Checagem e Avaliação dos Sinais Vitais. Unidade VI ? RESSUSCITAÇÃO CARDIOPULMONAR E 

DEA. 6.1. Parada Respiratória (PR). 6.2. Parada Cardiorrespiratória (PCR). 6.3. Ressuscitação 

Cardiopulmonar (RCP). 6.4. ABC da Vida e Suporte Básico de Vida. 6.5. Técnicas de RCP.Respiração 

de salvamento e Compressões torácicas. 6.6. Relação Numérica da RCP para com 1 e 2 socorristas. 

6.7. Aplicabilidade da Desfibrilação Externa Automática. Unidade VII ? HEMORRAGIA E CHOQUE. 

7.1. Hemorragia e seus efeitos no organismo. 7.2. Sinais e sintomas no atendimento inicial 7.3. 

Métodos de controle das hemorragias (hemostasia). 7.4. Prevenção, controle e atendimento inicial 

emergencial. 7.5. Estado de Choque. Definição. 7.6. Tipos e Classificações de Choque. Unidade VIII ? 

URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS CLÍNICAS. 8.1. Alterações Psicomotoras. 8.2. Desmaio (lipotímia). 

Síncope e Coma. 8.3. Hipoglicemia e Hiperglicemia (diabetes). 8.4. Epilepsia e Crise convulsiva. 8.5. 

Infarto Agudo do Miocárdio. 8.6. Diagnóstico e atendimento inicial de emergência. Unidade IX ? 

QUEIMADURAS E EMERGÊNCIAS AMBIENTAIS. 9.1. Queimaduras: tipos, avaliação e superfície 

corporal queimada (SCQ). 9.2. Lesões relacionadas ao calor e ao frio. 9.3. Sinais, sintomas e 

gravidade. 9.4. Avaliação e conduta no atendimento emergencial. Unidade X ? AFOGAMENTO E 

SOBREVIVÊNCIA NO MAR. 10.1. Instruções de ação imediata quanto ao afogamento e quase 

afogamento. 10.2. Tipos de Afogamento. 10.3. Causas do Afogamento. 10.4. Reação em Cadeia do 

Afogado. 10.5. Resgate e salvamento aquático e suas etapas no atendimento de emergência. 

Unidade XI ? LESÕES TRAUMÁTICAS. 11.1. Tipos: fraturas, entorse, estiramento, subluxação e 
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luxação. 11.2. Mecanismos da lesão e força aplicada. 11.3. Lesões de partes moles, 

musculoesqueléticas, cabeça, pescoço, tórax, abdome e membros. 11.4. Sinais, sintomas e avaliação 

inicial. 11.5. Atendimento no ambiente pré-hospitalar, imobilização e transporte. 

 

PROCEDIMENTOS DE ENSINO 

Os conteúdos serão apresentados através da webaula. 

 

RECURSOS 

Webaula 

 

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO 

 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

PIRES, Marco Julio Baccarini; STARLING, Sizenando Vieira. Erazo manual de urgências em pronto-

socorro. 7. ed. Rio de Janeiro: MEDSI, 2002. 837 p.  

FELIPPE JÚNIOR, Jose de. Pronto socorro: fisiopatologia, diagnóstico e tratamento. 2. ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, c1990. 1294 p. 

NATIONAL ASSOCIATION OF EMERGENCY MEDICAL TECHNICIANS. Atendimento pré-hospitalar ao 

traumatizado: básico e avançado. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 451 p. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

MARTINS, Silvio; SOUTO, Maria Isabel Dutra. Manual de emergências médicas: diagnóstico e 

tratamento. 2. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Revinter, 2004. 483 p. 

MARTINS, E. H.; DAMASCENO, M. C. T.; AWADA, S. B. Pronto-socorro. 3. ed. Barueri, SP: Manole, 

2013. 

MARTINS, E. H. Emergências clínicas: abordagens práticas. 7. ed. Barueri, SP: Manole, 2013. 

INDICAÇÃO MATERIAL DIDÁTICO 

Brent Q. Hafen, Kathryn J. Frandsen, Keith J. Karren, Primeiros Socorros para Estudantes, editora: 
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Manole, edição: 7, ano:2001 

capítulo: Anatomia e Fisiologia dos Sistemas Orgânicos, nº de páginas: 21 

 

capítulo: Avaliação da Vítima, nº de páginas: 18 

 

capítulo: Suporte Básico à Vida: Ressuscitação Cardiopulmonar, nº de páginas: 18 

 

capítulo: Sangramento e Choque, nº de páginas: 25 

 

capítulo: Emergências por Envenenamento, nº de páginas: 14 

 

capítulo: Emergências Relacionadas a Drogas e Álcool, nº de páginas: 16 

 

capítulo: Emergências Pediátricas e Geriátricas, nº de páginas: 17 

 

capítulo: Emergências para Queimaduras, nº de páginas: 20 

 

capítulo: Levantando e Removendo Vítimas, nº de páginas: 17 

 

Total de páginas do material didático: 166 

OUTRAS INFORMAÇÕES 
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Disciplina: SDE0222 - PROJETO DE TCC EM FARMÁCIA 

PERFIL DO DOCENTE 

Graduado em farmácia ou área afim, egresso de curso de Pós-Graduação nível doutorado em 

ciências, com trabalhos publicados em periódicos. 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

O Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso em Saúde é um requisito necessário na matriz 

curricular do aluno. Além de imprescindível, uma vez que através de sua realização o aluno prepara 

um projeto já destinado para o TCC, requisito imperativo para o aluno se formar Bacharel. Também 

entende como funciona o mundo científico, suas nuanças e atribuições. 

EMENTA 

Tipos de pesquisa nas ciências da saúde. Conceitos sobre método científico. Técnicas de pesquisa. 

Elaboração e redação de projetos de pesquisa e trabalhos científicos. 

OBJETIVO GERAL 

O aluno deverá desenvolver um projeto individual de pesquisa, utilizando o instrumental teórico e 

prático para o desenvolvimento do tema proposto, confrontando seus resultados com a bibliografia 

existente sobre o assunto. A entrega do projeto de TCC é um aspecto determinante para a 

aprovação do aluno na disciplina. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Proporcionar ao aluno de farmácia o desenvolvimento das habilidades necessárias à elaboração de 

um projeto de pesquisa. Aplicar corretamente diferentes instrumentos teóricos e práticos que 

fundamentam a pesquisa na área de farmácia, com vistas à produção científica. Desenvolver a 

reflexão crática sobre temas relacionados às ciências da saúde, sob a perspectiva da farmácia. 

Desenvolver um projeto de pesquisa relevante científica e socialmente, capaz de viabilizar a 

elaboração do trabalho monográfico de conclusão de curso. Capacitar o aluno a elaborar um 

projeto monográfico que servirá de base para a confecção da monografia de final de curso a ser 

executada na disciplina TCC. 

CONTEÚDOS 

UNIDADE I - REQUISITOS BÁSICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EM TCC 1.1 Conhecimentos em 

profundidade sobre a área que se pretende estudar. 1.2 Definição do assunto a ser pesquisado. 1.3 

Conhecimento sobre a tipologia de raciocínios que aplicará sobre o assunto. 1.3.1 O raciocínio 
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indutivo 1.3.2 O raciocínio dedutivo 1.3.3 O raciocínio hipotético-dedutivo UNIDADE II - ETAPAS DE 

DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 2.1 Pesquisa de fontes 2.2 Identificação de fontes documentais 

2.3 Levantamento de informações 2.4 Análise e seleção do material coletado UNIDADE III - 

FORMULAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA 3.1 Introdução 3.2 Metodologia 3.2.1 método 

comparativo 3.2.2 método histórico ou de revisão bibliográfica 3.2.3 estudo de caso 3.2.4 estatístico 

3.2.5 técnicas utilizadas 3.2.5.1 observação direta 3.2.5.2 entrevistas 3.2.5.3 testes 3.2.5.4 

anamnese 3.2.5.5 pesquisa de mercado 3.3 Cronograma das atividades 3.4 Orçamento 3.4.1 

material de consumo 3.4.2 material permanente 3.4.3 recursos humanos 

PROCEDIMENTOS DE ENSINO 

Na primeira parte do curso, as aulas teóricas farão parte dos procedimentos até o período de AV1. 

Após esta fase, os alunos serão acompanhados individualmente para o perfeito andamento dos 

respectivos projetos de pesquisa. 

RECURSOS 

Aulas teóricas com uso de retroprojetor; dinâmica, com leitura e discussão de trabalhos científicos. 

Para as aulas práticas: laboratório de informática para a busca, na rede, de bibliografias 

compatíveis; acompanhamento individual sobre o andamento do projeto. 

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO 

AV1 - prova escrita para avaliar o domínio do conteúdo teórico (valendo 40% da nota) e 

apresentação parcial do projeto (60% da nota). Só estarão aptos a realizarem a AV1 aqueles que 

tiverem entregue o aceite do orientador ao professor da disciplina. AV2 - apresentação do Projeto 

de monografia para banca composta pelo orientador, professor da disciplina Projeto em TCC e um 

professor da área de conhecimento. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BASTOS, L. et al. Manual para elaboração de projetos, relatórios de pesquisa, teses e dissertações. 

6. ed. Zahar, 2003.  

HADDAD, Nagib. Metodologia de estudos em ciências da saúde: como planejar, analisar e 

apresentar um trabalho científico. São Paulo: Roca, 2004. 286 p. 

COSTA, A. F. G. Guia para elaboração de relatórios de pesquisa: monografias. 3.ed. Rio de Janeiro. 

UNITEC, 2003. 

SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. 23.ed. Cortez, SP, 2010. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
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GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

 

GRIGOLLI, Ana A. Gomes. Metodologia do trabalho científico e recursos informacionais na área da 

saúde. São Paulo: Santos, 2008. 208 p. 

BASTOS, L. et al. Manual para elaboração de projetos, relatórios de pesquisa, teses e dissertações. 

6.ed. Zahar, 2003.  

 

COSTA, Antônio Fernando Gomes da. Guia para elaboração de monografias - relatórios de pesquisa: 

trabalhos acadêmicos, trabalhos de iniciação científica, dissertações, teses e editoração de livros. 3. 

ed. rev. e aum. Rio de Janeiro: Interciência, 2003. 183 p. 

SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. 23.ed. Cortez, SP, 2010. 

INDICAÇÃO MATERIAL DIDÁTICO 

José Matias-Pereira, Manual de Metodologia da Pesquisa Científica, editora: Atlas, edição: 3, 

ano:2012 

capítulo: Tema 2 Metodologias de Pesquisa Científica 29, nº de páginas: 20 

 

capítulo: Tema 4 Estrutura de um Trabalho de Pesquisa Científica, 71, nº de páginas: 34 

 

Maria Margarida de Andrade, Introdução à Metodologia do Trabalho Científico, editora: Atlas, 

edição: 10, ano:2010 

capítulo: 1 A Importância da Leitura, 3, nº de páginas: 7 

 

capítulo: 2 Técnicas para a Elaboração dos Trabalhos de Graduação, 11, nº de páginas: 13 

 

capítulo: 3 Técnicas de Pesquisa Bibliográfica, 25, nº de páginas: 19 

 

capítulo: 4 Fases da Pesquisa Bibliográfica, 45, nº de páginas: 25 

 

capítulo: 5 Fases da Elaboração dos Trabalhos de Graduação, 71, nº de páginas: 6 

 

capítulo: 6 Partes que Compõem um Trabalho de Graduação, 77, nº de páginas: 6 

 

capítulo: 7 Apresentação dos Trabalhos: Aspectos Exteriores, 83, nº de páginas: 5 

 

capítulo: 8 Normas para a Redação dos Trabalhos, 89, nº de páginas: 8 

 

capítulo: 10 Pesquisa Científica: Noções Introdutórias, 109, nº de páginas: 7 
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Total de páginas do material didático: 150 

OUTRAS INFORMAÇÕES 

O Professor pode a qualquer momento apresentar em sala qualquer material ou tema interessante, 

que seja relacionado à metodologia científica ou Projeto em TCC, e que esteja de acordo com os 

planos de ensino e de aula da disciplina. O estímulo à pesquisa e à busca de artigos científicos deve 

ser uma constante. 
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Disciplina: SDE0169 - QUÍMICA ANALÍTICA QUALITATIVA 

PERFIL DO DOCENTE 

Profissional da area farmaceutica, engenharia química ou quimica, com titulação em nivel de pós 

graduação strictu sensu na area de quimica analítica ou correlata, e conhecimentos da aplicação da 

quimica analítica nas ciencias farmaceuticas  

CONTEXTUALIZAÇÃO 

A disciplina de Química Analítica Qualitativa faz parte do eixo básico, cujo objetivo é preparar o 

aluno para que possa desenvolver as habilidades necessárias para resolver problemas analíticos que 

irão surgir ao longo do curso em disciplinas mais específicas dos eixos medicamento, indústria, 

análise de alimentos, análises clínicas e toxicológicas. 

EMENTA 

Introdução a química analítica e análise química. Equilíbrios químicos: processos reversíveis e 

deslocamento de equilíbrio. Equilíbrio em meio aquoso: constante de ionização, produto iônico da 

água e pH e hidrólise salina. Equilíbrios de solubilidade/precipitação. Equilíbrios de complexação. 

Equilíbrios de oxidação-redução. Análise de cátions e ânions. 

OBJETIVO GERAL 

Proporcionar ao acadêmico do Curso de Graduação em Farmácia uma visão global dos princípios de 

Química Analítica Qualitativa, procurando capacitá-los a compreender e identificar diferentes 

espécies químicas presentes em diferentes amostras, dominando as noções básicas dos diversos 

tipos de equilíbrio químico em soluções aquosas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Compreender e dominar as bases teóricas da análise qualitativa para que possa enfrentar e 

resolver problemas teóricos e práticos que surgem no desenvolvimento de trabalhos referentes a 

este conteúdo. 

- Dominar os conceitos fundamentais que embasam as teorias da análise qualitativa: soluções 

aquosas de substancia inorgânicas, velocidade de reação e constante de equilíbrio, teoria clássica 

das reações ácido-base e teoria de Arrhenius, Bronsted-lowry e Lewis dos ácidos e bases. 

- Reconhecer as características gerais dos diferentes tipos de equilíbrio químico; ácido-base, de 

precipitação, de complexação e óxido-redução. 

- Desenvolver habilidades técnicas e científicas utilizando a química analítica na atividade 
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profissional farmacêutica. 

- Ao final deste curso o acadêmico deverá estar apto a identificar e resolver os diferentes desafios, 

para isto é necessário que ao longo do curso o mesmo seja instigado a analisar e criticar diversas 

situações, pois só assim desenvolverá a sua capacidade de observação crítica tão necessária a sua 

profissão. 

CONTEÚDOS 

Conteúdo teórico: 

Unidade 1. Entendendo o papel da Química Analítica. 

(3 horas/aula) 

1.1. Apresentação do programa: diferenças entre métodos de análise qualitativos e quantitativos 

Objetivos gerais e específicos da disciplina. Discussão da importância do estudo de Química 

Analítica dentro de Curso de Graduação em Farmácia. Apresentação da disciplina e escala de 

trabalho. 

1.2. Revisão de conceitos químicos: apresentação das bases teóricas da análise qualitativa, revisão 

de conceitos de dissociação iônica, ionização, ácidos e bases de Arrhenius, Bronsted-Lowry e Lewis. 

Unidade 2. Equilíbrio Químico. 

(6 horas/aula teórica + 3 horas/aula prática - Prática 1, ver cronograma do plano de aula) 

2.1. Processos reversíveis: introdução, velocidade de reação, constante de velocidade de reação, 

constante de equilíbrio ? lei da ação das massas, constante de equilíbrio em termos de 

concentração (KC), constante de equilíbrio em termos de pressão (KP), relação entre KC e KP, 

cálculo da constante de equilíbrio, interpretação do valor de KC e extensão da reação, grau de 

equilíbrio (a) e quociente de equilíbrio (QC). 

2.2. Deslocamento de equilíbrio: princípio de Le Chatelier, concentração ? efeito do íon comum, 

pressão e temperatura e efeito dos catalisadores sobre o equilíbrio. Atividade e coeficiente de 

atividade. 

Unidade 3. Equilíbrio em meio aquoso. 

(9 horas/aula teórica + 3 horas/aula prática ? Prática 2, ver cronograma do plano de aula) 

3.1. Constante de ionização: constante de ionização de ácidos (Ka), constante de ionização de bases 

(Kb), lei de diluição de Ostwald. Complemento: ação da teoria protônica de Bronsted-Lowry e 

conceito de ácido e base de Lewis. 

3.2. Produto iônico da água e pH: equilíbrio iônico da água, produto iônico da água (Kw), 

concentração de prótons H+ e OH- em solução aquosa, potencial hidrogeniônico, potencial 
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hidroxiliônico, indicadores e pH e determinação da [H+] e [OH-] em soluções ácidas e básicas. 

3.3. Hidrólise salina: acidez e basicidade das soluções aquosas de sais, constante de hidrolise (Kh). 

Complemento: ácidos polipróticos, espécies anfóteras e solução tampão. 

Unidade 4. Equilíbrio de solubilidade/precipitação. 

(3 horas/aula teórica + 3 horas/aula prática ? Prática 3, ver cronograma do plano de aula) 

4.1. Solubilidade dos precipitados: produto de solubilidade, constante do produto de solubilidade 

(Ks), efeito do íon comum e solubilidade, aplicações. 

Unidade 5. Equilíbrio de complexação. 

(6 horas/aula teórica) 

5.1. Reações de complexação: formação de complexos, equilíbrio de complexação, estabilidade dos 

complexos, aplicações e os complexos mais utilizados (aquocomplexos, aminocomplexos, 

hidroxocomplexos, complexos de halogenetos, complexos de cianetos e tiocianatos e complexos 

quelatos. 

5.2. Reações de complexação: agentes complexantes - agentes complexantes inorgânicos, agentes 

complexantes orgânicos e titulações com ácidos aminocarboxílicos. 

Unidade 6. Equilíbrio de oxidação-redução. 

(6 horas/aula teórica + 3 horas/aula prática ? Prática 4, ver cronograma do plano de aula) 

6.1. Natureza e mecanismo das reações de oxidação e redução: equilíbrio e constante de equilíbrio 

das reações de óxido-redução, efeito das atividades sobre os potenciais eletródicos ? equação de 

Nernst, constante de equilíbrio a partir dos potenciais padrões, potenciais formais e influencia do 

pH nos equilíbrios de óxido-redução. 

Conteúdo prático: 

Prática 1. Princípio de Le Chatelier e equilíbrio químico (Ref. Unidade 2) 

Prática 2. pH e solução tampão (Ref. Unidade 3) 

Prática 3. Regras de solubilidade (Ref. Unidade 4) 

Prática 4. Reações de óxido-redução (Ref. Unidade 6) 

PROCEDIMENTOS DE ENSINO 

- As aulas teóricas serão expositivas e ministradas com o auxílio dos recursos didáticos disponíveis 

nos campi. O professor deve buscar aplicar métodos de trabalho em grupo (dinâmica e/ou 

vivências) e trabalho individualizado (resolução de exercícios e/ou estudos dirigidos) como 
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ferramenta para instigar o aluno, para que o mesmo consiga desenvolver o seu raciocínio aplicando 

os conceitos estudados. 

- As aulas práticas serão divididas em: parte expositiva e parte experimental realizada pelos alunos 

em laboratório. As aulas experimentais serão em grupo de dois, onde os alunos executarão as 

técnicas seguindo um roteiro fornecido previamente - Apostila de Laboratório de Química Analítica 

Qualitativa. Resolução de questões referentes à prática realizada. 

- Atividade estruturada: uso de práticas estruturadas onde os alunos realizarão a atividade proposta 

para aquele conteúdo. Terão assim a oportunidade de fundamentar os conceitos adquiridos ao 

longo das aulas teóricas e práticas, sob a orientação e supervisão do professor. 

RECURSOS 

Quadro branco e marcadores coloridos. 

Recursos audiovisuais (retroprojetor, computador e data show). 

Laboratório de química. 

Laboratório de informática. 

Biblioteca nos campi e biblioteca virtual. 

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO 

O processo de avaliação será composto de três etapas, Avaliação 1 (AV1), Avaliação 2 (AV2) e 

Avaliação 3 (AV3). As avaliações poderão ser realizadas através de provas teóricas, provas práticas, 

e realização de projetos ou outros trabalhos, representando atividades acadêmicas de ensino, de 

acordo com as especificidades de cada disciplina. A soma de todas as atividades que possam vir a 

compor o grau final de cada avaliação não poderá ultrapassar o grau máximo de 10, sendo 

permitido atribuir valor decimal às avaliações. Caso a disciplina, atendendo ao projeto pedagógico 

de cada curso, além de provas teóricas e/ou práticas contemple outras atividades acadêmicas de 

ensino, estas não poderão ultrapassar 20% da composição do grau final. A AV1 contemplará o 

conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo o conteúdo das atividades estruturadas. As 

AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina, incluindo o conteúdo das atividades 

estruturadas. Para aprovação na disciplina o aluno deverá:  

1.     Atingir resultado igual ou superior a 6,0, calculado a partir da média aritmética entre os graus 

das avaliações, sendo consideradas apenas as duas maiores notas obtidas dentre as três etapas 

de avaliação (AV1, AV2 e AV3). A média aritmética obtida será o grau final do aluno na 

disciplina. 

2.     Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações. 
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3.    Freqüentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BROWN, T. Química: a ciência central. 9. ed. São Paulo: Prentice-Hall, 2011. 

SKOOG, D.A.; HOLLER, F.J.; NIEMAN, T.A. Princípios de análise Instrumental. 6 ed. Porto Alegre: 

Bookman companhia ED, 2009. 836 p.  

BACCAN, Nivaldo et al. Química analítica quantitativa elementar. 3. ed. rev. E ampl. São Paulo: E. 

Blücher, 2008. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

SKOOG, D.A.; WEST, D. M.; HOLLER, F.J.; CROUCH, S.R. Fundamentos de química analítica. 8.ed.São 

Paulo: Thomson, 2010. 

BRADY, James E.; RUSSELL, Joel W.; HOLUM, John R. Química: a matéria e suas transformações. 5. 

ed. vols. 1 e 2, Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 2009. 

BRADY, James E.; HUMISTON, Gerard E. Química geral. 2. ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e 

Científicos, 2011.2v;                                      

ATKINS, Peter; JONES, Loretta. Princípios de química: questionando a vida moderna e o meio 

ambiente. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2012. 965 p.  

VAITSMAN, Delmo Santiago; BITTENCOURT, Olymar Augusto. Ensaios químicos qualitativos. Rio de 

Janeiro: Interciência, 1995. 

INDICAÇÃO MATERIAL DIDÁTICO 

Theodore L. Brown, H. Eugene Lemay Jr. Bruce, E. Bursten, Química, editora: Pearson Education, 

edição: 9, ano:2005 

capítulo: Equilíbrio Químico, nº de páginas: 34 

 

capítulo: Equilíbrio Ácido-Base, nº de páginas: 46 

 

capítulo: Aspectos Adicionais dos Equilíbrios Aquosos, nº de páginas: 40 

 

Total de páginas do material didático: 120 

OUTRAS INFORMAÇÕES 

- Páginas de interesse na web: 
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www.sbq.org.br: site da Sociedade Brasileira de Química, onde se têm acesso às revistas Química 

Nova e Química Nova na Escola, cadernos temáticos, informações de congressos na área. 

www.allchemy.iq.usp.br: site de química da USP. 

www.farmacia.ufg.br/revista/geral/home.htm: site para acesso da revista eletrônica de farmácia. 

www.qmc.ufsc.br/quimica: revista de química da UFSC 

http://www.iq.ufrgs.br/ead/quimicageral: site de química geral teórica. 

  

http://www.sbq.org.br/
http://www.allchemy.iq.usp.br/
http://www.farmacia.ufg.br/revista/geral/home.htm
http://www.qmc.ufsc.br/quimica
http://www.iq.ufrgs.br/ead/quimicageral
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Disciplina: SDE0168 - QUÍMICA ANALÍTICA QUANTITATIVA 

PERFIL DO DOCENTE 

Profissional da area farmaceutica, engenharia química ou quimica, com titulação em nivel de pós 

graduação strictu sensu na area de quimica analítica ou correlata, e conhecimentos da aplicação da 

quimica analítica nas ciencias farmaceuticas  

CONTEXTUALIZAÇÃO 

A disciplina de Química Analítica Quantitativa faz parte do eixo básico, cujo objetivo é preparar o 

aluno para que possa desenvolver as habilidades necessárias para resolver problemas analíticos que 

irão surgir ao longo do curso em disciplinas mais específicas dos eixos medicamento, indústria, 

análise de alimentos, análises clínicas e toxicológicas. 

EMENTA 

Introdução a análise química ? gravimetria, titrimetria e volumetria. Aparelhagem comum e técnicas 

básicas. Cálculos empregados na química analítica. Erros em análises químicas. Erros aleatórios em 

análises químicas. Tratamento e avaliação estatística de dados. Amostragem, padronização e 

calibração. Separação. Titulação de neutralização. Titulação de precipitação. Titulação de 

complexação. Titulação de óxido-redução. Métodos gravimétricos de análise. Análises 

espectroquímicas. 

OBJETIVO GERAL 

Proporcionar ao acadêmico do Curso de Graduação em Farmácia uma visão global dos princípios de 

Química Analítica Quantitativa, demonstrando a importância da análise química nos processos de 

identificação ou quantificação de substâncias ou componentes de soluções ou misturas ou ainda na 

determinação da estrutura de compostos químicos. Demonstrar as variadas técnicas de análises 

utilizadas no controle de qualidade das matérias primas, onde é possível determinar composição, 

pureza e qualidade. Interpretar resultados e expressá-los ao final de uma análise química. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Compreender e dominar as bases teóricas da análise quantitativa para que possa enfrentar e 

resolver problemas teóricos e práticos que surgem no desenvolvimento de trabalhos referentes a 

este conteúdo. 

- Conhecer a importância da análise química no controle de qualidade dos materiais. 

- Familiarizar-se com as formas mais comuns de expressar os resultados de uma análise. 



 

370 

 

- Analisar e interpretar resultados analíticos empregando métodos volumétricos e gravimétricos. 

- Calibrar aparelhos volumétricos empregados em laboratório de análise química. 

- Preparar e padronizar soluções titulantes empregadas na análise volumétrica. 

- Dominar os princípios das titulações de neutralização ? curvas de titulação e aplicações. 

- Dominar os princípios das titulações de precipitação ? curvas de titulação e aplicações. 

- Dominar os princípios das titulações de complexação ? curvas de titulação e aplicações. 

- Dominar os princípios das titulações de óxido-redução ? curvas de titulação e aplicações. 

- Dominar os conceitos envolvidos nos métodos gravimétricos de análise. 

- Dominar os conceitos envolvidos nas análises espectroquímicas. 

- Desenvolver habilidades técnicas e científicas utilizando a química analítica na atividade 

profissional farmacêutica. 

- Ao final deste curso o acadêmico deverá estar apto a identificar e resolver os diferentes desafios, 

para isto é necessário que ao longo do curso o mesmo seja instigado a analisar e criticar diversas 

situações, pois só assim desenvolverá a sua capacidade de observação crítica tão necessária a sua 

profissão. 

CONTEÚDOS 

Conteúdo teórico: 

Unidade 1. Introdução a análise química quantitativa. 

(3 horas/aula) 

1.1. Introdução. Aplicações. Etapas da análise. Classificação dos métodos. Como selecionar o 

método. Apresentação da literatura clássica: Coleções de referência - Kolthoff e Elving, Treatise on 

analytical chemistry; Wilson e Wilson, Comprehensive analytical chemistry; ou Fresenius e Jander, 

Handbuch der analytischen Chemie; Compêndio de métodos: Meites, Handbook of analytical 

chemistry. Entidades oficiais: Sociedade Americana de Testes e Materiais (ASTM), Instituto Inglês de 

Padrões (British Standards Institution). Principais técnicas utilizadas em análise quantitativa. 

Métodos instrumentais. Fatores que afetam a escolha do método analítico e interferências. 

Unidade 2. Amostragem e preparação de amostras para análise. 

(3 horas/aula teórica) 

2.1. Amostragem: tipos de amostras e métodos. Amostras reais. Obtenção de uma amostra 

representativa. Incertezas na amostragem. Amostra bruta. Preparação de uma amostra para 
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análise. Manuseio automático de amostras: métodos discretos e métodos em fluxo contínuos. 

2.2. Preparação de amostras para análise: dissolução da amostra. Decomposição de compostos 

orgânicos. Precipitação. Filtração. Papéis de filtro. Cadinhos com placas porosas permanentes. 

Lavagem dos precipitados. Secagem e calcinação dos precipitados. 

Unidade 3. Erros e tratamento de resultados analíticos.  

(3 horas/aula teórica + 3 horas/aula prática ? Prática 1, ver cronograma do plano de aula) 

3.1. Erros e tratamento de resultados analíticos: algarismos significativos. Erro de uma medida: 

absoluto e relativo. Desvio. Exatidão e precisão. Tipos de erros: determinados e indeterminados. 

Precisão de uma medida. Limite de confiança da média. Propagação de erros. Rejeição de 

resultados. Distribuição Gaussiana. Intervalos de confiança. Comparação da média com o Test t de 

Student. Comparação dos desvios-padrão com o teste F. Método dos mínimos quadrados. Curvas de 

calibração. 

Unidade 4. Princípios de análise volumétrica. 

(3 horas/aula teórica) 

4.1. Princípios de análise volumétrica: princípios gerais. Titulações. Reagentes Químicos. Padrões 

primários. Cálculos volumétricos. Titulações espectrofotométricas. Curva de titulação por 

precipitação. Titulação de uma mistura. Detecção do ponto final. 

Unidade 5. Titulação ácido-base. 

(6 horas/aula teórica + 3 horas/aula prática ? Prática 2, ver cronograma do plano de aula) 

5.1. Titulação ácido-base: introdução ao método. Construção das curvas de titulação. Fundamento 

do uso dos indicadores. Escolha do indicador. Cálculo do erro de titulação. Titulação de ácidos fortes 

com bases fortes. Titulação de ácidos fracos com bases fortes. Titulação de bases fracas com ácidos 

fortes. Titulação de ácidos polipróticos. 

Unidade 6. Titulação por precipitação. 

(3 horas/aula teórica + 3 horas/aula prática ? Prática 3, ver cronograma do plano de aula) 

6.1. Titulação por precipitação: introdução ao método. Construção da curva de titulação. Fatores 

que afetam a curva de titulação. Detecção do ponto final. Método de Mohr. Método de Volhard. 

Método de Fajans. 

Unidade 7. Titulação complexométrica. 

(3 horas/aula teórica + 3 horas/aula prática ? Prática 4, ver cronograma do plano de aula) 

7.1. Titulação complexométrica: introdução ao método. Curvas de titulação. Tipos de titulação com 

EDTA. Titulação de misturas. Inidcadores de íons metálicos. Soluções padronizadas de EDTA. 
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Determinação de cátions, de ânions e outras titulações com EDTA. 

Unidade 8. Titulação por oxidação-redução. 

(3 horas/aula teórica) 

8.1. Titulação por oxidação-redução: introdução ao método. Curvas de titulação. Detecção do ponto 

final. Padronização de soluções oxidantes e redutoras. 

Unidade 9. Análise gravimétrica. 

(3 horas/aula teórica) 

9.1. Análise gravimétrica: introdução ao método. Métodos gravimétricos de análise. Gravimetria por 

precipitação. Cálculo dos resultados a partir de dados gravimétricos. Aplicações dos métodos 

gravimétricos. 

Unidade 10. Espectrofotometria UV/visível. 

(3 horas/aula teórica) 

10.1. Espectrofotometria UV/visível. introdução ao método. Teoria da espectrofotometria. Lei de 

Lamber-Beer. Coeficiente de absorção molar. Aplicação da Lei de Lambert-Beer. Sensibilidade do 

método. Curva analítica. Cálculo quantitativo e instrumentação. 

Conteúdo prático: 

Prática 1. Calibração de vidrarias (Ref. Unidade 3) 

Prática 2. Preparação e padronização de soluções padrão secundário e Determinação da acidez em 

vinagre comercial (Ref. Unidade 5) 

Prática 3. Determinação de cloreto de sódio em amostra de soro fisiológico - Método de Fajans  

(Ref. Unidade 6) 

Prática 4. Determinação de cálcio em leite. (Ref. Unidade 7) 

PROCEDIMENTOS DE ENSINO 

- As aulas teóricas serão expositivas e ministradas com o auxílio dos recursos didáticos disponíveis 

nos campi. O professor deve buscar aplicar métodos de trabalho em grupo (dinâmica e/ou 

vivências) e trabalho individualizado (resolução de exercícios e/ou estudos dirigidos) como 

ferramenta para instigar o aluno, para que o mesmo consiga desenvolver o seu raciocínio aplicando 

os conceitos estudados. 

- As aulas práticas serão divididas em: parte expositiva e parte experimental realizada pelos alunos 

em laboratório. As aulas experimentais serão em grupo de dois, onde os alunos executarão as 

técnicas seguindo um roteiro fornecido previamente - Apostila de Laboratório de Química Analítica 
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Qualitativa. Resolução de questões referentes à prática realizada. 

- Atividade estruturada: uso de práticas estruturadas onde os alunos realizarão a atividade proposta 

para aquele conteúdo. Terão assim a oportunidade de fundamentar os conceitos adquiridos ao 

longo das aulas teóricas e práticas, sob a orientação e supervisão do professor. 

RECURSOS 

Quadro branco e marcadores coloridos. 

Recursos audiovisuais (retroprojetor, computador e data show). 

Laboratório de química. 

Laboratório de informática. 

Biblioteca nos campi e biblioteca virtual. 

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO 

O processo de avaliação será composto de três etapas, Avaliação 1 (AV1), Avaliação 2 (AV2) e 

Avaliação 3 (AV3). As avaliações poderão ser realizadas através de provas teóricas, provas práticas, 

e realização de projetos ou outros trabalhos, representando atividades acadêmicas de ensino, de 

acordo com as especificidades de cada disciplina. A soma de todas as atividades que possam vir a 

compor o grau final de cada avaliação não poderá ultrapassar o grau máximo de 10, sendo 

permitido atribuir valor decimal às avaliações. Caso a disciplina, atendendo ao projeto pedagógico 

de cada curso, além de provas teóricas e/ou práticas contemple outras atividades acadêmicas de 

ensino, estas não poderão ultrapassar 20% da composição do grau final. A AV1 contemplará o 

conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo o conteúdo das atividades estruturadas. As 

AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina, incluindo o conteúdo das atividades 

estruturadas. Para aprovação na disciplina o aluno deverá:  

1.     Atingir resultado igual ou superior a 6,0, calculado a partir da média aritmética entre os graus 

das avaliações, sendo consideradas apenas as duas maiores notas obtidas dentre as três etapas 

de avaliação (AV1, AV2 e AV3). A média aritmética obtida será o grau final do aluno na 

disciplina. 

2.     Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações. 

3.     Freqüentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

MENDHAM, J. (Ed.) et al. Vogel: análise química quantitativa. Tradução Júlio Carlos Afonso. 6. ed. 

Rio de Janeiro: LTC, 2012. il.  
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VOGEL, Arthur Israel; MENDHAM, J. (Ed.) et al. Vogel: análise química quantitativa. Rio de Janeiro: 

LTC, 2012. 462 p 

SKOOG, Douglas A. et al. Fundamentos de química analítica. 8. ed. São Paulo: Cengage Learning, 

2010. 1106 p. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BACCAN, Nivaldo et al. Química analítica quantitativa elementar. São Paulo: Blucher, 2011. 

 SKOOG, D.A.; HOLLER, F.J.; NIEMAN, T.A. Princípios de Análise Instrumental. 6 ed. Porto Alegre: 

Bookman companhia ED, 2009. 836p. 

HAGE, D. S. Química analítica e análise quantitativa. São Paulo: Pearson, 2012. 

VAITSMAN, Delmo S.; BITTENCOURT, Olymar A. Ensaios químicos qualitativos. Rio de Janeiro: 

Interciência, 1995. 311 p. 

EWING, Galen W. métodos instrumentais de análise química. Tradução Aurora Giora Albanese. São 

Paulo: E. Blücher, 1972. 2 v 

HARRIS, Daniel C. Análise química quantitativa. 8. ed. Rio de Janeiro: LTr, 2012. 898 p. 

 BRADY, James E.; RUSSELL, Joel W.; HOLUM, John R. Química: A Matéria e suas Transformações. 3a 

ed., vols. 1 e 2, Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 2002. 

BRADY, James E.; HUMISTON, Gerard E. Química Geral. 2. ed., vols. 1 e 2, Rio de Janeiro: Livros 

Técnicos e Científicos, 2002. 

INDICAÇÃO MATERIAL DIDÁTICO 

J. D. Barnes; J. Mendham; M.j.k. Thomas; R. C. Denney, Vogel - Análise Química Quantitativa, 

editora: LTC, edição: 6, ano:2002 

capítulo: Análise Química, nº de páginas: 6 

 

Daniel C. Harris, Análise Química Quantitativa, editora: LTC, edição: 8, ano:2012 

capítulo: Erro Experimental, nº de páginas: 18 

 

capítulo: Estatística, nº de páginas: 30 

 

capítulo: Equilíbrios Ácido-base Monopróticos, nº de páginas: 25 

 

capítulo: Equilíbrio Ácido-base Poliprótico, nº de páginas: 21 

 

capítulo: Titulações Ácido-base, nº de páginas: 33 
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capítulo: Titulações Redox, nº de páginas: 22 

 

Total de páginas do material didático: 155 

OUTRAS INFORMAÇÕES 

- Páginas de interesse na web: 

www.sbq.org.br: site da Sociedade Brasileira de Química, onde se têm acesso às revistas Química 

Nova e Química Nova na Escola, cadernos temáticos, informações de congressos na área. 

www.allchemy.iq.usp.br: site de química da USP. 

www.farmacia.ufg.br/revista/geral/home.htm: site para acesso da revista eletrônica de farmácia. 

www.qmc.ufsc.br/quimica: revista de química da UFSC 

http://www.iq.ufrgs.br/ead/quimicageral: site de química geral teórica. 

  

http://www.sbq.org.br/
http://www.allchemy.iq.usp.br/
http://www.farmacia.ufg.br/revista/geral/home.htm
http://www.qmc.ufsc.br/quimica
http://www.iq.ufrgs.br/ead/quimicageral
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Disciplina: SDE0898 - QUÍMICA BIOLÓGICA 

PERFIL DO DOCENTE 

O docente deverá ser Profissional que atue especificamente dentro da área química com habilitação 

profissional que permita conhecimento teórico e prático do conteúdo programático (graduado em 

Farmácia,  Bacharelado em química,  ou Engenharia Química), com Pós-Graduação (especialização 

Lato-Sensu), mas preferencialmente Stricto Sensu. Deverá dominar os conhecimentos pertinentes à 

Química Geral, Química Inorgânica e Bioquímica, por serem de fundamental importância para esta 

disciplina.  

CONTEXTUALIZAÇÃO 

Esta disciplina tem papel fundamental dentro do curso de Farmácia no sentido de proporcionar o 

conhecimento teórico e prático dos conceitos químicos básicos, aplicados ao funcionamento dos 

sistemas biológicos, que serão abordados em diversas disciplinas com viés da química ao longo do 

curso.  

EMENTA 

Introdução à Química, grandezas e medidas, teoria atômica e estrutura, teoria quântica do átomo, 

substâncias, periodicidade química, introdução ao estudo das reações químicas, ligação química, 

geometria das moléculas e teoria da ligação química, equilíbrio químico, ácidos e bases, equilíbrio 

ácido-base, eletroquímica. 

OBJETIVO GERAL 

Capacitar o discente da disciplina a refletir sobre os conhecimentos básicos em química geral, 

mostrando a importância, a presença e a relação dos compostos químicos com os processos 

biológicos, principalmente aqueles relacionados ao curso de Farmácia. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Compreender o conceito e a constituição da matéria. Reconhecer os principais componentes 

químicos. Entender como ocorre as principais ligações e reações químicas. Entender os princípios 

referentes ao equilíbrio químico. Saber identificar as principais funções orgânicas.  Saber preparar 

uma solução com concentração conhecida.  Compreender os conceitos referentes à eletroquímica e 

reações de oxirredução. 

CONTEÚDOS 
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Unidade 1 – CONCEITOS EM QUÍMICA 

1.1. Química: A Ciência e seus ramos; 

1.2. A Química e a Sociedade e a importância na Profissão Farmacêutica. 

Unidade 2 - ENERGIA E MATÉRIA   

2.1. Energia e Matéria, substâncias e suas transformações químicas e físicas; 

2.2. Estados da Matéria; 

2.3. Mudanças de Estado da Matéria e a energia envolvida; 

2.4. Propriedades e Composição da Matéria; 

2.5. Definição de elemento, compostos químicos e misturas. 

Unidade 3 - MEDIDAS E SISTEMA MÉTRICO 

3.1. O Sistema Internacional (SI); 

3.2. Unidades fundamentais e derivadas de massa, volume, densidade e temperatura; 

3.3. Conversões no Sistema Métrico. 

Unidade 4 – TEORIA ATÔMICA 

4.1. Átomos e o Modelo Atômico Moderno; 

4.2. Partículas fundamentais, Número  e Massa Atômica, Número de Massa e Isótopos; 

4.3.  Números quânticos e orbitais atômicos; 

4.4. Distribuição eletrônica. 

Unidade 5 - PROPRIEDADES PERIÓDICAS 

5.1. Tabela periódica moderna (metais, não metais, metalóides e gases nobres); 

5.2. Raio atômico e iônico; 

5.3. Energia de ionização, afinidade eletrônica e eletronegatividade; 

5.4. Utilização dos conceitos periódicos no estudo dos elementos e compostos químicos, Nox. 

Unidade 6 - LIGAÇÃO QUÍMICA 

6.1. Ligações iônicas, covalentes e suas estruturas eletrônicas; 

6.2. Propriedades dos íons e estrutura das moléculas; 
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6.3. Nomenclatura dos compostos iônicos; 

6.4. Estrutura de Lewis, Carga formal e ressonância; 

6.5. Polaridade de ligação; 

6.6. Orbitais Moleculares, Teoria VSEPR e a forma das moléculas. 

Unidade 7 – FUNDAMENTOS DAS REAÇÕES QUÍMICAS 

7.1. Funções Inorgânicas: ácidos, bases, sais e óxidos; 

7.2. Massa Molecular, fórmula empírica e molecular, conceito de mol; 

7.3. Equações químicas e balanceamento das equações; 

7.4. Velocidades das reações e variações de energia (reações exotérmicas e endotérmicas); 

7.5. Reações de equilíbrio; 

7.6. Cálculos estequiométricos simples envolvendo número de mols e massa; 

7.7. Neutralização; 

7.8. Reações de oxidação-redução. 

Unidade 8 – A ÁGUA E SOLUÇÕES 

8.1. Água e soluções aquosas nos sistemas biológicos; 

8.2. Propriedades da água e sua importância nos sistemas biológicos ; 

8.3. Equilíbrio iônico (soluções ácidas e básicas). Solução tampão; 

8.4. Natureza das soluções e emulsões; 

8.5. Concentrações das soluções; 

8.6. Forças intermoleculares, pontes de hidrogênio e o processo de solubilização em soluções 

líquidas. 

Unidade 9 – ELETROQUÍMICA 

9.1 Conceitos gerais de oxidação e redução 

9.2    Reações de oxidação-redução. 

9.3    Balanceamento por redox em meio aquoso. 

9.3    Células eletroquímicas: pilhas 
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9.4    Potencial padrão: forças relativas dos agentes oxidantes e redutores  

9.5    Aplicações das células eletroquímicas 

9.6    Eletrólise 

PROCEDIMENTOS DE ENSINO 

As aulas serão organizadas em sessões teórico-práticas, com recurso do método expositivo; 

dinamização de debates;  realização de atividades práticas individuais ou em grupos. 

RECURSOS 

Serão usados recursos audiovisuais, com o datashow e quadro branco com canetas coloridas. 

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO 

Provas teóricas: Av1, AV2 e AV3 

Relatório de aulas práticas 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BROWN, Theodore L.; LEMAY JÚNIOR, Harold Eugene; BURSTEN, Bruce Edward. Química: a ciência 

central. 9. ed. São Paulo: Pearson, 2011. 972 p.  

COSTA, Paulo Roberto Ribeiro et al. Ácidos e bases em química orgânica. Porto Alegre: Bookman, 

2009. 151 p.  

ATKINS, Peter; JONES, Loretta. Princípios de química: questionando a vida moderna e o meio 

ambiente. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2012. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

RUSSELL, John B. Química geral. 2. ed. São Paulo: Pearson Makron Books, 2011. 1268 p. il. 

LENZI, E. et al. Química geral experimental. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2004.  

MAIA, Daltamir Justino; BIANCHI, José Carlos de Azambuja. Química geral: fundamentos. São Paulo: 

Prentice-Hall, 2007. 436 p. 

INDICAÇÃO MATERIAL DIDÁTICO 

Loretta Jones; Peter Atkins, Princípios de Química, editora: Artmed, edição: 3, ano:2006 

capítulo: Fundamentos, nº de páginas: 85 
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capítulo: Capítulo 2 - Ligações Químicas, nº de páginas: 33 

 

Theodore L. Brown, H. Eugene Lemay Jr. Bruce, E. Bursten, Química, editora: Pearson Education, 

edição: 9, ano:2005 

capítulo: Equilíbrio Químico, nº de páginas: 34 

 

Total de páginas do material didático: 152 

OUTRAS INFORMAÇÕES 

Aulas Práticas  

Unidade Prática 1 - Unidades de Medidas, Volume e Densidade. 

Unidade Prática 2 – Ligações Químicas. 

Unidade Prática 3 – Reações Químicas e Estequiometria. 

Unidade Prática 4 - Solubilidade e Soluções. 
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Disciplina: SDE0170 - QUÍMICA MEDICINAL 

PERFIL DO DOCENTE 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

Esta disciplina permite ao futuro profissional farmacêutico uma postura crítica frente às 

informações sobre medicamentos fornecidas pela indústria farmacêutica, além proporcionar o 

contato com as ferramentas utilizadas no desenvolvimento de novos fármacos. A disciplina, inserida 

nos períodos finais do curso de farmácia, utiliza conhecimentos construídos em etapas anteriores 

do curso para o entendimento da ação farmacológica em nível de estrutura molecular. Os conceitos 

adquiridos em disciplinas básicas, principalmente química orgânica e bioquímica são organizados à 

luz da química medicinal para explicar as propriedades farmacodinâmicas e farmacocinéticas de 

fármacos. 

EMENTA 

Estudo das relações entre estrutura química e propriedades físico-químicas com a farmacocinética e 

a farmacodinâmica de compostos bioativos. Conhecimento das ferramentas empregadas para 

descoberta e otimização de medicamentos. 

OBJETIVO GERAL 

Conhecer os conceitos que regem as relações entre estrutura química e atividade farmacológica. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Entender a relação entre propriedades físico-químicas e atividade biológica. 2. Compreender a 

teoria de receptores de fármacos em nível molecular. 3. Entender como estruturas químicas de 

fármacos irão interagir com macromoléculas biológicas através de forças intermolculares. 4. 

Relacionar diferentes conformações e configurações estereoquímicas com diferença de afinidade e 

seletividade de fármacos por seus receptores biológicos. 5. Conhecer técnicas empregadas no 

planejamento e otimização de novos fármacos. 6. Compreender o metabolismo de xenobióticos, de 

forma a identificar prováveis metabólitos de fármacos. 7. Entender modificações estruturais 

empregadas na otimização do perfil farmacocenético de medicamentos.  

CONTEÚDOS 

Modulo 1 :história do desenvolvimento de fármacos: Módulo 2: relação entre propriedades físico-

químicas e atividade biológica. 2.1. Lipofilicidade, log P e equação de Hansch. 2.2. Prática: emprego 
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de técnicas computacionais no cálculo de log P. 2.3. Pka: influencia de grupos ácidos e básicos na 

farmacocinética. Módulo 3: interação fármaco receptor 3.1. Teoria de receptores 3.2. Forças 

intemoleculares relevantes para interação fármaco receptor 3.3. Relação entre conformação e 

afinidade com receptores. 3.4. Relação entre estereoquímica e atividade biológica. 3.5. 

Bioisosterismo. 3.6. Prática: representação de estruturas de macromoléculas biológicas em 

computador. 3.7. Prática: diferentes técnicas em modelagem molecular. 3.8. Pratica: verificação por 

modelagem molecular da influencia da conformação na atividade biológica. 3.9. Prática: verificação 

por modelagem molecular da influência da estereoquímica na atividade biológica. Módulo 4: 

metabolismo de Fármacos 4.1. Conceitos gerais de metabolismo 4.2. Metabolismo de fase 1: 

reações microssomais 4.3. Metabolismo de fase 1: reações não microssomais 4.4 Pratica: verificação 

por modelagem molecular de grupamentos metabolicamente lábeis em fármacos. 4.5. Metabolismo 

de fase 2. 

PROCEDIMENTOS DE ENSINO 

Aulas teóricas expositivas e aulas práticas em computador 

RECURSOS 

Quadro Branco, datashow, laboratório de informática e softwares específicos para as aulas práticas. 

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO 

Relatórios de atividades práticas 30% Provas teóricas 70%  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BARREIRO, E.J.; FRAGA, C.A.M. Química medicinal: as bases moleculares da ação dos fármacos. 2. 

ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 2008. 

THOMAS, Gareth. Química medicinal: uma introdução. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003. 

ANDREI, César Cornélio (Org.) et al. Da química medicinal à química combinatória e molecular: um 

curso prático. São Paulo: Manole, 2003. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

MONTANARI, C.A. (org) Química medicinal: Métodos e fundamentos em Planejamento de fármacos. 

São Paulo, EdUSP / FAPESP, 2011. 

BRESOLIN, T.M.B.; CECHINEL FILHO, V. Fármacos e Medicamentos: uma abordagem multidisciplinar. 

São Paulo: Santos, Gen / Santos Editora, 2010. 

WERMUTH, Camille G. Practice of medicinal chemistry. 2nd ed. Amsterdam: Academic, 2003. 
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WILLIAMS, David A.; LEMKE, Thomas L. Foye's principles of medicinal chemistry. 6th ed. 

 Philadelphia: Lippincott, c2002. 

AVENDAÑO LÓPEZ, María del Carmen (Coord.). Introducción a la química farmacêutica. 2. ed. 

Madrid: McGraw-Hill, c2001. 

INDICAÇÃO MATERIAL DIDÁTICO 

César Cornélio Andrei; Dalva Trevisan Ferreira; Milton Faccione; Terezinha de Jesus Faria, Da 

Química Medicinal à Química Combinatória e Modelagem Molecular, editora: Manole, edição: 1, 

ano:2003 

capítulo: Propriedades Físico-Químicas de Fármacos, nº de páginas: 15 

 

capítulo: Biotransformação de Substâncias Bioativas, nº de páginas: 14 

 

Eliezer J. Barreiro; Carlos Alberto Manssour Fraga, Química Medicinal, editora: Artmed, edição: 3, 

ano:2015 

capítulo: Capítulo 1. Aspectos Gerais da Ação dos Fármacos, nº de páginas: 42 

 

capítulo: Capítulo 3. A Origem dos Fármacos, nº de páginas: 65 

 

capítulo: Capítulo 5. Uma Introdução à Modelagem Molecular Aplicada à Química Medicinal, nº de 

páginas: 24 

 

Total de páginas do material didático: 160 

OUTRAS INFORMAÇÕES 
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Disciplina: SDE0034 - QUÍMICA ORGANICA I 

PERFIL DO DOCENTE 

Profissional da area farmaceutica ou quimica, com titulação em nivel de pós graduação strictu sensu 

na area de quimica organica ou correlata, e conhecimentos da aplicação da quimica organica nas 

ciencias farmaceuticas e engenharia quimica. 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

A disciplina de quimica organica, é base para entendimentos das disciplinas que compõem os varios 

eixos de atuação do profissional farmaceutico e engenheiro quimica. Dentre os eixos podemos citar 

para o profissional farmacêutico os seguitnes: eixo do medicamento, eixo de analises clinicas, eixo 

dos alimentos e de farmcia hospitalar e assistência farmacêutica. Para o profissional engenheiro 

químico, podemos citar: processos orgânicos, operações unitárias, gestão ambiental, tratamento de 

residuos, entre outros. 

EMENTA 

Introdução à química orgânica; Ligações químicas; Hibridação; Representação de fórmulas 

estruturais; Grupos funcionais; Forças intermoleculares; Reações e mecanismos: ácido-base; 

Nomenclatura dos alcanos e cicloalcanos: Análise conformacional; Estereoquímica; Intermediários 

reativos em química; Técnicas laboratoriais de identificação, separação, extração e purificação de 

substâncias orgânicas. 

OBJETIVO GERAL 

1. Compreender que o plano de ensino da disciplina e sua importância; 

2. Conceitura a química orgânica em seu sentido macroscópico e microscópico; 

3. Observar a química orgânica como matéria fundamental e suporte para outras disciplinas das 

ciências farmacêuticas e engenharia química; 

4. Veriifcara interdisciplinariedade da química orgânica dentro do curriculum farmacêutico e do 

curriculum de engenharia química; 

5. Ter conhecimentos básicos referentes às propriedades físicas e químicas das principais funções 

orgânicas; 

6.Aplicar o conteúdo teórico na prática; 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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1. Conhecer os fundamentos teóricos e conceituais referentes às propriedades físicas e químicas 

dos compostos orgânicos bem como a estrutura eletrônica, teoria de hibridização, ressonância e 

ligações químicas aplicado no conceito de ácidos e bases. 

2. Conhecer as substâncias orgânicas em relação à nomenclatura, propriedades físicas e químicas e 

representação estrutural. 

3. Conhecer os fundamentos teóricos do arranjo conformacional das moléculas no espaço bem 

como a sua aplicação nas ciências farmacêuticas. 

4. Conhecer os fundamentos teóricos e conceituais referentes às propriedades físicas e químicas das 

principais funções orgânicas. 

5. Aplicar e montar a vidraria específica para a identificação do produto e a purificação do mesmo 

CONTEÚDOS 

Parte Teórica 

Unidade1- Introdução ao estudo da química orgânica 

1.1. Histórico sobre a química orgânica 

1.2. Importância e aplicações da química orgânica 

Unidade 2 - orbitais atômicos e moleculares e ligações químicas 

2.1. Estrutura de Lewis e regra do octeto 

2.2. Mecânica Quantica, orbitais atômicos e moleculares 

2.3.Hibridização do átomo de carbono 

2.4.Ligações químicas :ligação covalente, polariedade e carga formal 

2.5 ressonância 

2.6 ressonância - estrturas equivalentes e não equivalentes  

Unidade 3 -Funções orgânicas 

3.1.Nomenclatura de hidrocarbonetos de acordo com a IUPAC 

3.2. Identifcação de grupos funcionais álcoois, éteres, aldeídos, cetonas, ácidos carboxílicos 

e derivados, aminas e amidas. 

Unidade 4 - propriedades físico-químas dos compostos orgânicos 

4.1.Solublidade, ponto de fusão e ebulição. 
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4.2.Forças moleculares. 

4.3.Reações ácido e base - Teoria de Bronsted-Lowry e Teoria de Lewis 

4.4.Relação entre estrutura e acidez/basicidade efeitos eletrônicos - efeitos indutivos e de 

ressonância. 

Unidade 5 - Análise conformacional de alcanos e cicloalcanos 

5.1. Análise conformacional do etano, butano e cicloalcanos 

5.2.Representação em cavelete, projeção de Newman e fisher 

Parte Prática 

Destilação simples e fracionada (laboratório) 

solubilidade (laboratório) 

Cromatografia (laboratório) 

Aula computacional - análise conformacional  

PROCEDIMENTOS DE ENSINO 

Sugestões:  

Aula teórica 

Aula expositiva; 

Utilizar imagens de livros de química orgânica disponíveis em material complementar (CD-ROM) ou 

de sites de editoras que disponibilizam as imagens dos livros; preparar o material para exposição 

em PowerPoint.  

Aula Prática 

Aula teórico-prática: 

Aula expositiva: 

O professor apresenta a teoria seguido de atividades práticas, como utilização da vidraria e 

questões de biossegurança. Posteriormente os alunos começam a fazer as atividades práticas com a 

observação e orientação do professor. 

Dinâmicas de grupo:  

Nas aulas práticas dividir em grupos e observar a realização das mesmas 
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RECURSOS 

Retroprojetor e datashow e softwares aplicados ao ensino. Computadores com acesso a internet. 

Instalações específicas de laboratório de química orgânica com vidraria e equipamento para as aulas 

práticas. 

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO 

Avaliação 

O processo de avaliação será composto de três etapas, Avaliação 1 (AV1), Avaliação 2 (AV2) e 

Avaliação 3 (AV3). 

As avaliações poderão ser realizadas através de provas teóricas, provas práticas, e realização de 

projetos ou outros trabalhos, representando atividades acadêmicas de ensino, de acordo com as 

especificidades de cada disciplina. A soma de todas as atividades que possam vir a compor o grau 

final de cada avaliação não poderá ultrapassar o grau máximo de 10, sendo permitido atribuir valor 

decimal às avaliações. Caso a disciplina, atendendo ao projeto pedagógico de cada curso, além de 

provas teóricas e/ou práticas contemple outras atividades acadêmicas de ensino, estas não poderão 

ultrapassar 20% da composição do grau final. 

A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo o das atividades 

estruturadas. 

As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina, incluindo o das atividades estruturadas. 

Para aprovação na disciplina o aluno deverá: 

1.    Atingir resultado igual ou superior a 6,0, calculado a partir da média aritmética entre os graus 

das avaliações, sendo consideradas apenas as duas maiores notas obtidas dentre as três etapas 

de avaliação (AV1, AV2 e AV3). A média aritmética obtida será o grau final do aluno na 

disciplina. 

2.    Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações. 

3.    Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

SILVERSTEIN, R. M.; BASSLER, G. C.; MORRILL, T. C.; Identificação espectrométrica de compostos 

orgânicos ed. 7, editora LTC. 2006.  

BRUICE, P. Y. Química Orgânica. Pearson Education, 2006. 2v.  

VOLLHARDT, K. P. C. SHORE, N. E. Química Orgânica, ed. Bookman, 2004. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

MORRISON, Robert Thornton; BOYD, Robert Nelson. Química orgânica. 16. ed. Lisboa: Fundação 

Calouste Gulbenkian, 2011. 1510 p 

ALLINGER, Norman L. et al. Química orgânica. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009. 961 p. 

PAVIA, Donald L. et al. Introdução à espectroscopia. São Paulo: Cengage Learning, 2010. 700 p.  

SOLOMONS, T.W.GRAHAM, FRYHLE,CRAIG,B. Química Orgânica. editora LTC, 2009. Volume 2 

MCMURRY, J química orgânica Volume 2 6 edição editora Cengage Lerning, 2006. 

INDICAÇÃO MATERIAL DIDÁTICO 

K. Peter C. Vollhardt; Neil E. Schore, Química Orgânica, editora: Artmed, edição: 4, ano:2004 

capítulo: Capítulo 2 - Estrutura e Reatividade: Ácidos e Bases, Moléculas Polares e Apolares, nº de 

páginas: 35 

 

Paula Yurkanis Bruice, Química Orgânica - Volume 1, editora: Pearson Education, edição: 4, 

ano:2006 

capítulo: Estrutura Eletrônica e Ligação - Ácidos e Bases, nº de páginas: 58 

 

T. W. Graham Solomons, Química Orgânica Vol. 1, editora: LTC, edição: 10, ano:2012 

capítulo: Nomenclatura e Conformações de Alcanos e Cicloalcanos, nº de páginas: 49 

 

Total de páginas do material didático: 142 

OUTRAS INFORMAÇÕES 
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Disciplina: SDE0171 - QUÍMICA ORGÂNICA II 

PERFIL DO DOCENTE 

Profissional da area farmaceutica ou quimica, com titulação em nivel de pós graduação strictu sensu 

na area de quimica organica ou correlata, e conhecimentos da aplicação da quimica organica nas 

ciencias farmaceuticas e engenharia quimica. 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

A disciplina de química orgânica II é uma continuidade da área de química orgânica que inicia os 

conceitos de reatividade de funções orgânicas e mecanismos de reação.  Estes conceitos são de 

grande relevância para a compreensão da estabilidade de substâncias orgânicas e fármacos, assim 

como a síntese e metabolismo de fármacos. Da mesma maneira, essa disciplina completa o 

aprendizado da quimica orgânica no curso de engenharia quimica, mostrando a sua relação com os 

eixos de formação do curso. 

EMENTA 

Estereoquímica; introdução ao estudo das reações orgânicas e seus mecanismos; características 

físico-químicas e reatividade dos hidrocarbonetos: alcenos e alcinos (reações de adição eletrofílica, 

reações radicalares, oxidação e redução), alcadienos (reações pericíclicas), aromáticos (reações de 

adição eletrofílica aromática); reatividade dos haletos de alquila (reações de substituição 

nucleofílica e eliminação), alcoóis e éteres. Práticas de estereoquímica, reação de substituição 

eletrofílica aromática, reação de substituição nucleofílica e reação de oxidação. 

OBJETIVO GERAL 

1. Compreender os conceitos de estereoquímica e sua influência na atividade farmacológica dos 

compostos orgânicos. 

2. Compreender as características físico-químicas e  reatividade química dos compostos orgânicos. 

3. Conhecer os principais conceitos de mecanismos de reações orgânicas. 

4. Entender os processos quimicos decorrentes da aplicação das operações unitárias e processos 

orgânicos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Conhecer e compreender as características tridimensionais dos compostos orgânicos, identificar 

moléculas quirais e aquirais, identificar e diferenciar enantiômeros, diastereoisômeros, compostos 
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meso.  

2. Compreender os conceitos de configuração absoluta e relativa, rotação específica, nomenclatura 

R/S, d,l, representação de Fischer, resolução química. 

3. Conhecer os fundamentos teóricos e conceituais de reatividade química e representação de 

mecanismos de reações. 

4. Conhecer e compreender a reatividade dos compostos orgânicos: alcanos, alcenos, alcinos, 

alcadienos, aromáticos, haletos de alquila. 

5. Conhecer e compreender reações radicalares, conceito de radical livre, estabilidade de radicais. 

6. Entender as reações de adição eletrofílica alifática e aromática e seus mecanismos. 

7. Entender as reações de substituição nucleofílica alifática e seus mecanismos. 

8. Entender as reações de eliminação e seus mecanismos. 

9. Entender os conceitos de oxidação e redução, e as reações de interconversão de grupos 

funcionais em síntese orgânica de compostos bioativos. 

CONTEÚDOS 

Unidade 1 – ISOMERIA E ESTEREOQUÍMICA  

1.1 – Isomeria plana e geométrica (isômeros cis/trans e E/Z) 

1.2 - Quiralidade, imagem especular, compostos quirais e aquirais, representação tridimensional  

1.3 – Estereoisômeros: enantiômeros e diastereoisômeros  

1.3.1. Atividade óptica 

1.3.2.Sistema Can/Ingold/Prelog 

1.3.3. Resolução química 

1.3.4.Consequências biológicas da estereoisomeria 

Unidade 2 - INTERMEDIÁRIOS REATIVOS EM QUÍMICA: 

2.1.Homólise e heterólise de ligações covalentes 

2.2. Radicais livres, carbocátions e carbânions 

2.3. Reagentes Eletrofílicos e nucleofílicos 

Unidade 3  –  REAÇÕES DE ADIÇÃO ELETROFÍLICA  

3.1.Propriedades físicas e químicas de alcenos e alcinos  



 

391 

 

3.2.  Métodos de obtenção alcenos e alcinos 

3.3.  Reações de adição eletrofílica ou por radicais livres e estereoquímica da adição. 

3.4. Estabilidade de carbocátions e rearranjos 

3.5. Regra de Markovnikov 

3.6. Adição anti-Markovnikov e Estabilidade de radicais livres 

3.7. Reações de alcinos: síntese utilizando íons acetilídeos 

3.8. Alcadienos e a reação de Diels-alder  

Unidade 4. QUÍMICA DO BENZENO E SUBSTITUIÇÃO ELETROFÍLICA AROMÁTICA: 

4.1. Nomenclatura do benzeno.  

4.2. Reatividade do Benzeno. Orbitais do Benzeno.  

4.3. Obtenção do Benzeno. 

4.4. Regra de Huckel em compostos aromáticos e não aromáticos.  

4.5. Estudo da reação de Nitração no anel aromático.  

4.6. Estudo da reação de Sulfonação no anel aromático. 

4.7. Estudo da reação de Halogenação no anel aromático. 

4.8. Estudo da reação de reação de Friedel-Crafts no anel aromático e suas limitações.  

4.9. Previsão da orientação da substituição no anel aromático(orto/meta/para) com um e dois 

substituintes. 

Unidade 5.REAÇÕES DE SUBSTITUIÇÃO NUCLEOFÍLICA E ELIMINAÇÃO : 

5.1. Propriedades físicas e químicas dos haletos de alquila  

5.2. Estudo de reações de Substituição Nucleofílica de primeira ordem (SN1).  

5.3. Estudo de reações de Substituição Nucleofílica de Segunda ordem (SN2).  

5.4. Estudo de reações de Eliminação (E1).  

5.5. Estudo de reações de Eliminação (E2). 

5.6 Diferenças entre as reações de substituição nucleofilicas e de eliminação no aspecto de 

estereoquímica, cinética, estado de transição, solventes próticos e apróticos. 
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Unidade 6. ÁLCOOIS E ÉTERES 

6.1. Estudo de reações de obtenção a partir de alquenos. 

6.2. Estudo de reações de Hidroboração, Oximercuração e demercuração. 

6.3 Estudo de transformação de álcool em mesilatos e tosilatos. 

6.4. Estudo de transformação de álcool em éteres (Síntese de Williamson) 

6.5. Estudo de reações de obtenção de éteres e epóxidos. 

AULAS PRÁTICAS: 

Aula Computacional de Estereoquímica 

Reação de substituição eletrofílica aromática 

Reação de substituição nucleofílica  

Síntese de Éteres. 

PROCEDIMENTOS DE ENSINO 

As aulas Teóricas são expositivas e ministradas com auxílio dos recursos didáticos disponíveis nos 

campi. Ficam também disponíveis todo o material didático (textos complementares e listas de 

exercícios) na Internet (sala e biblioteca virtual) 

RECURSOS 

Quadro Branco e marcadores coloridos, retroprojetores e datashow. 

As aulas práticas são ministradas em laboratórios de informática (aula de estereoquímica) utilizando 

o pacote ChemOffice (principalmente os software ChemDraw e Chem3D); e as demais em 

laboratório de química que contenha as vidrarias e os reagentes específicos de síntese orgânica 

descritas em cada prática,  os equipamentos de segurança, capela de exaustão, estufa, destilador, 

aparelho de ponto de fusão, rotaevaporador e bomba de vácuo. 

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO 

A avaliação consistirá em três provas escritas marcadas pela instituição (AV1, AV2 e AV3), é sugerido 

que o professor aplique testes ao final de cada unidade e que para cada aula prática o aluno 

entregue um relatório de aula prática. A pontuação para AV-1 e AV-2 seria de 7,0 pontos para a 

prova + 2,0 de média dos testes teóricos + 1,0 ponto de média dos relatórios de prática. A AV-3 

apresentará apenas a prova teórica totalizando 10,0 pontos. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

SOLOMONS, T.W.G. Química Orgânica. 10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012. 2v. 

BRUICE, P. Y. Química Orgânica, Pearson Education, 2010. v.  

VOLLHARDT, K. P. C. SHORE, N. E. Química Orgânica. 6. ed. Bookman, 2013. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

MORRISON, R.T; BOYD, R.N. Química orgânica. 16. ed. Lisboa: Calouste Gulkenkian, 2011. 

ALLINGER, N.L.et al. Química Orgânica. 2. ed.. Rio de Janeiro: LTC, 2009. 

CAMPOS, Marcello de Moura (Coord.). Fundamentos de química orgânica. São Paulo: Blücher, 1980. 

BRUICE, Paula Yurkanis. Fundamentos de química orgânica.  

2. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2014. 

MCMURRY, John. Química orgânica - Combo. São Paulo: Cengage Learning, 2011. 

INDICAÇÃO MATERIAL DIDÁTICO 

Paula Yurkanis Bruice, Química Orgânica - Volume 1, editora: Pearson Education, edição: 4, 

ano:2006 

capítulo: Estereoquímica: Arranjo dos Átomos no Espaço;Estereoquímica de Reações de Adição;, nº 

de páginas: 55 

 

T. W. Graham Solomons, Química Orgânica Vol. 1, editora: LTC, edição: 10, ano:2012 

capítulo: Alquenos e Alquinos I Propriedades e Síntese. Reações de Eliminação dos Haletos de 

Alquila, nº de páginas: 46 

 

capítulo: Alquenos e Alquinos II Reações de Adição, nº de páginas: 54 

 

Total de páginas do material didático: 155 

OUTRAS INFORMAÇÕES 
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Disciplina: SDE0172 - QUÍMICA ORGÂNICA III 

PERFIL DO DOCENTE 

Profissional da area farmaceutica ou quimica, com titulação em nivel de pós graduação strictu sensu 

na area de quimica organica ou correlata, e conhecimentos da aplicação da quimica organica nas 

ciencias farmaceuticas e engenharia quimica. 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

EMENTA 

Introdução ao estudo dos compostos carbolinados.Aldeídos e Cetonas: síntese, reações e 

mecanismos.  

Ácidos Carboxílicos e derivados: síntese, reações e mecanismos. Carbânios, Reatividade dos 

carbânios, Acidez: teoria de Bronsted e Lowry. Síntese de Claisen. Condensação aldólica. 

Condensação aldólica prática. Condensação aldólica cruzada. Reação de Michael. Adição 1,2 e 1,4. 

Condensação aldólica Intramolecular. Anelação de Robinson.   

Aminas, aminas aromáticas, Basicidade.  

Fenóis,acidez, reaçõe.  e Introdução ao sistemas heterocíclicos. 

OBJETIVO GERAL 

Compreender o que plano de ensino da disciplina e sua importância; 

Conhecer os fundamentos teóricos e conceituais referentes a síntese e as propriedades físicas e 

químicas das principais funções orgânicas; 

Conhecer os fundamentos teóricos e conceituais referentes propriedades físicas e químicas de 

derivados das funções orgânicas; 

Fornecer subsídios para que o aluno identifique e entenda os principais mecanismos de reação; 

. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Conhecer os fundamentos teóricos e conceituais referentes às propriedades físicas e químicas 

dos compostos orgânicos bem como a estrutura eletrônica e a reatividade da classe destes 
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compostos; 

2.Conhecer as substâncias orgânicas em relação à nomenclatura, propriedades físicas e químicas e 

representação estrutural dos compostos; 

3. Identificar e conhecer os principais reagentes das reações e a utilização dos mesmos; 

4. Propor mecanismos de reações plausíveis das reações propostas; 

CONTEÚDOS 

Unidade 1. Substâncias carboniladas Adição nucleofílica em aldeídos e cetonas. 

1.1 Nomenclatura de aldeídos 

1.2 Nomenclatura de cetonas 

1.3 Propriedades físco-químicas de aldeídos e cetonas. 

Unidade 2 Reatividade das carbonilas - Aldeído e cetonas 

2.1 Reatividade frente ao nucleófilo 

2.2 Reatividade e o Efeito indutivo/retirador e doador de elétrons 

2.3 Reatividade frente ao efeito de ressonância 

2.4 Reatividade em relação ao efeito estéreo 

2.5 Reação de Gringard 

Unidade 3 Reações de aldeídos e cetonas com nitrogênio nucleofílo 

3.1. Formação de Iminas. adição de aminas primárias  

3.2. Formação de derivados de iminas 

3.2.1 Adição de hidrazina 

3.2.2 adição de fenil hidrazina e 2,4 fenil hidrazina 

3.3 Adição de aminas secundárias - formação de enaminas 

3.4 Redução de Wolff-Kishner 

Unidade 4. Prática . Reações de Adição Nucleofílica a Carbonila 

1-Fenil-3-metil-5-pirazolona 

Unidade 5. Reações de Redução 
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5.1 Reações com hidreto de boro e sódio (NaBH4) 

5.2 Reações com Hidreto de alumínio e Lítio (LiAlH4) 

5.3 Prática de redução ? sugestão borneol   

Unidade 6. Reações de oxidação 

6.1 Reações com ácido crômico. Formação de aldeídos e cetonas. 

6.2.Limitações das reações de redução e oxidação.  

6.3 Prática de oxidação - propanona ou bafômetro 

Unidade 7 Reações de aldeídos e cetonas com oxigênio nucleofílo 

7.1 Formação de hemiacetais e acetais 

7.2 Formação de hemicetais e cetais  

7.3 Discussão da molécula de glicose - exemplo biológico 

Unidade 8. Acidez do hidrogênio alfa 

8. acidez do hidrogênio alfa e os efeitos eletrônicos que influenciam a mesma. 

8.2. Tautomerismo ceto-enólico 

8.3 Reatividade dos enolatos 

8.4. Adição aldólica 

Unidade 9. Enolatos cinéticos e termodinâmicos 

9.1 Uso de LDA e bases pequenas nas adições aldólicas 

9.2. Diferença entre enolatos cinéticos e termodinâmicos 

9.3 alquilação do carbono alfa com LDA/bases pequenas 

9.4 Adição a compsotos carbonildados alfa e beta insaturados - adição de Michael  

9.5. Aplicação da adição Michael em sistemas biológicos 

9.6 Anelação de robinson 

9.7. mecanismos e fechamento do anel pela anelação de robinson 

Unidade 10. Tensão do anel 

10.1. A energia do tensão do anel - teoria de Bayer 
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10.2 Estratégia de fechamento do anel - adições do tipo 1,4; 1,6  

10.3 Relação entre a anelação de Robinson e condensação aldólica intramolecular 

Unidade 11. ácidos carboxílicos e derivados 

11.1. Nomenclatura de ácidos carboxílicos 

11.2 Nomenclatura de ésteres 

11.3. Nomenclatura de amidas 

11.4. Nomenclatura de cloretos ácidos 

Unidade 12. Propriedades físico-química 

12.1. Acidez dos acidos carboxílicos 

12.2. Efeitos eletrônicos indutivo/ressonância 

12.3.  Ligações de hidrogênio e a cadeia alquílica 

Unidade 13 . Reatividade 

13.1. Reatividade dos ácidos carboxílicos e seus derivados 

Unidade 14. Reações de cloretos ácidos 

14.1. Adição de álcool 

14.2. Adição de aminas 

Unidade 15. Reações de ésteres 

15.1. Hidrólise catalisada por ácido/por base 

15.2. Reação de transesterificação 

15.3 Reação de aminólise 

Unidade 16. reações de ácidos carboxílicos 

16.1 Esterficação de Fisher 

Unidade 17. reações de amidas 

17.1 Hidrólise de amidas catalisadas por ácidos 

Unidade 18.  Prática Fabricação ou reação de ácido salícilico 

Unidade 19. Aminas 
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19.1. Nomenclatura das aminas 

19.2 Basicidade das aminas 

19.3 Aquilação de aminas 

19.4 sais de arenodiazônio 

19.5 Eliminação de Hoffman  

Unidade 20.Aminas Heterocíclicas 

20.1 Apresentação do pirrol, pirrolidina e piridina 

20.2. reatividade do pirrol e piridina 

20.3.valores de pka de heterocíclicos nitrogenados 

20.4 Reações do pirrol - adições eletrofílicas 

20.5 Reações de piridina -adições eletrofílicas 

20.6. Reações de piridina - substiuição nucleofílica - reação de chibabin 

Unidade 21. Fenóis 

21.1 Nomenclatura de fenóis 

21.2 Acidez - efeitos eletrônicos - indutivo/ressonância 

21.3 Propriedades físico-química 

21.4 Substituição nucleofílica aromática 

21.5 Reação do benzino 

21.6 Sintese de Williamson  

Prática 

Adição nucleofílica á carbonila 

Adição nucleofílica aciclícas 

Reação de Oxidação 

Reação de Redução 

PROCEDIMENTOS DE ENSINO 
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Sugestões:  

Aula teórica 

Aula expositiva; 

Utilizar imagens de livros de química orgânica disponíveis em material complementar (CD-ROM) ou 

de sites de editoras que disponibilizam as imagens dos livros; preparar o material para exposição 

em PowerPoint.  

Laboratórios. Reagentes e vidrarias para a parte prática. 

RECURSOS 

Retroprojetor e datashow e softwares aplicados ao ensino. Computadores com acesso a internet. 

Instalações específicas de laboratório de química orgânica com vidraria e equipamento para as aulas 

práticas. 

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO 

Sugestão 

O processo de avaliação da disciplina engloba a parte prática e teórica. A avaliação consistirá em 

três provas escritas marcadas pela instituição (AV1, AV2 e AV3). As  provas Av-1e Av-2 valerão 8 pts 

e avaliações como testes ou trabalhos envolvendo o conteúdo programático que valerão até 2pts 

que serão somados ao grau obtido pelo alunos nas Av1 e AV2. A AV-3 valerá 10 pontos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BRUICE, Paula Yurkanis. Química orgânica. 4. ed. São Paulo: Pearson, 2006. v. 2.  

VOLLHARDT, K. PETER; SCHORE, NEIL E.; Química Orgânica: Estrutura e função, 4.ed. editora 

Bookman, 2004. 

SOLOMONS, T.W.G. Química orgânica. Rio de Janeiro: LTC, 2009.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

MORRISON, R.T., BOYD, R.N. Química orgânica. 16. ed., Lisboa:Calouste Gulkenkian, 2011. 

MCMURRY, J química orgânica. Volume 2 6 edição 2006 editora cengage lerning 

MORRISON, Robert Thornton; BOYD, Robert Nelson. Química orgânica. 16. ed. Lisboa: Fundação 

Calouste Gulbenkian, 2011. 1510 p. il. 

ALLINGER, Norman L. et al. Química orgânica. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009. 961 p. 
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INDICAÇÃO MATERIAL DIDÁTICO 

Paula Yurkanis Bruice, Química Orgânica - Volume 2, editora: Pearson Education, edição: 4, 

ano:2007 

capítulo: Substâncias carboniladas I - Substituição nucleofílica acílica, nº de páginas: 63 

 

capítulo: Substâncias carboniladas II - Adição nucleofílica acílica, substituição nucleofílica acílica e 

adição-eliminação nucleofílica | Reações de substâncias carboniladas alfa,beta-insaturadas, nº de 

páginas: 57 

 

capítulo: Substâncias carboniladas III - Reações no carbono alfa, nº de páginas: 54 

 

Total de páginas do material didático: 174 

OUTRAS INFORMAÇÕES 
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Disciplina: SDE0199 - TCC EM FARMÁCIA 

PERFIL DO DOCENTE 

Graduado em farmácia ou área afim, egresso de curso de Pós-Graduação nível doutorado em 

ciências farmacêuticas, com trabalhos publicados em periódicos. 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

A disciplina mostra como executar os três tipos básicos de pesquisa realizados em Farmácia: 

Experimental, Descritivo e Base bibliográfica, a partir do que foi estabelecido como metodologia no 

projeto. Todos os tipos deverão estar em sintonia com o PPC, e dentro do que é apreendido ao 

longo do curso nas disciplinas. As aulas fornecem aos alunos as técnicas de redação científica e 

normas de formatação, segundo as normas da Universidade e ABNT. Através do acompanhamento 

de cada trabalho, pode-se, ao longo da disciplina, discutir aspectos éticos envolvidos na execução 

do trabalho e na interpretação dos resultados.  O aluno passa a conhecer a importância da 

discussão dos resultados ou do levantamento bibliográfico, para fundamentação e sustentação de 

uma conclusão consistente, e se conscientiza da relevância da divulgação do seu trabalho através de 

apresentação em evento científico ou publicação em revista especializada. 

EMENTA 

Execução de um projeto individual de pesquisa, utilizando o instrumental teórico e prático para o 

desenvolvimento do tema proposto, confrontando seus resultados com a bibliografia existente 

sobre o assunto. A entrega do Trabalho de Conclusão de Curso, assim como a apresentação do 

mesmo são aspectos determinantes para a etapa de divulgação do trabalho e aprovação na 

disciplina. 

OBJETIVO GERAL 

Desenvolver no aluno de Farmácia as habilidades necessárias à execução e redação de um trabalho 

de pesquisa relevante científica e socialmente. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

·     Levar o aluno a aplicar corretamente diferentes instrumentos teóricos e práticos que 

fundamentam a pesquisa na área de Farmácia, com vistas à produção científica. 

·     Desenvolver no aluno a reflexão crítica sobre temas relacionados às ciências da saúde, sob a 

perspectiva da Farmácia. 

·     Capacitar o aluno a organizar e interpretar os dados obtidos com a pesquisa 
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·     Preparar o aluno para discutir resultados, fundamentando-se na bibliografia existente, 

apresentando conclusões ou considerações finais e perspectivas. 

 Preparar o aluno para escrever e apresentar o trabalho de conclusão de curso elaborado ao 
longo da disciplina. 

CONTEÚDOS 

UNIDADE 1: EXECUÇÃO DA PESQUISA 

·      Organização do roteiro para o desenvolvimento do trabalho bibliográfico 

·      Busca e seleção do material através das palavras-chave 

·      Aproveitamento, organização e análise crítica do material selecionado 

·      Distinção entre dado direto e dado secundário da revisão. 

·      Técnica de entrevista usando-se um roteiro 

·      Técnica de abordagem indireta, com questionário para obtenção de dados 

·      Análise documental: o uso de um roteiro ou planilha 

·      Técnicas de observação e uso de instrumentos para coleta dos dados 

·      Técnicas de descrições morfológicas 

·      Noção de rigor científico e sua importância 

·      Calibração de equipamentos e aparelhos 

·      Organização do andamento do experimento 

·      Registro dos dados obtidos em cada etapa dos experimentos 

UNIDADE 2: ANÁLISE, INTERPRETAÇÃO E REDAÇÃO DOS RESULTADOS 

·      O Excell como ferramenta para organização e análise dos resultados 

·      Elaboração de tabelas, quadros e gráficos 

·      Interpretação e redação dos resultados qualitativos e quantitativos 

·      Interpretação e redação do material coletado de um trabalho de base bibliográfica 

UNIDADE 3: DISCUSSÃO DOS RESULTADOS E NA REVISÃO 

·      Importância da discussão como suporte para a conclusão 

·      Tipos básicos de discussão 
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·      O que e como discutir num trabalho de base bibliográfica 

UNIDADE 4: CONCLUSÃO, PERSPECTIVAS E RESUMO 

·      Relação da conclusão com a pergunta norteadora e com o objetivo do trabalho 

·      Conclusão relacionada aos objetivos específicos 

·      Descrição de perspectivas 

·      Elaboração de um resumo em língua vernácula, segundo as normas da Instituição 

·      Elaboração de um resumo em língua estrangeira 

UNIDADE 5: ESTRUTURA DO TRABALHO E PREPARAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO 

·    Partes pré-textual, textual e pós-textual 

·    Capa do trabalho a ser entregue à banca 

 Características e normas para o pôster 

PROCEDIMENTOS DE ENSINO 

Explanações teóricas, estímulo a discussões entre os alunos. Acompanhamento individualizado do 

andamento do trabalho para correção e discussão sobre as tarefas propostas na aula anterior. 

RECURSOS 

Quadro branco, retroprojetor e laboratório de informática para elaboração de tabelas, quadros, 

gráficos e banner. 

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO 

O processo de avaliação se dará em três etapas: uma no meio do período e as outras duas ao final 

do período. 

No meio do período, em data anterior ao início da AV1, os alunos entregarão material impresso e 

farão apresentação individual do trabalho realizado até os resultados, usando recursos audiovisuais. 

Esta etapa será avaliada pelo professor da disciplina.  

Fica assim distribuída a pontuação dos trabalhos experimentais e descritivos entregues na primeira 

etapa: 

Pré-textual ? 5% 

Introdução ? 5% 
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Metodologia/Material e Métodos ? 30% 

Resultados ? 30% 

Integração Objetivo-Metodologia-Resultados? 20% 

Referências ? 10% 

Fica assim distribuída a pontuação dos trabalhos de base bibliográfica, entregues na primeira etapa: 

Pré-textual- 5% 

Introdução ? 5% 

Metodologia/Material e Métodos ? 10% 

Integração Objetivo-Metodologia- Desenvolvimento ? 25% 

Desenvolvimento ? 45% 

Referências ? 10% 

Ao final do período, em data a ser determinada pelo professor da disciplina, ocorrerá a  segunda 

avaliação do trabalho escrito, fechado e encadernado, por uma banca examinadora, composta por 

três membros: o orientador ou co-orientador, o professor da disciplina e um membro convidado 

indicado pela Coordenação do curso, quando não houver convite de membro externo pelo 

orientador. Cada membro da banca examinadora irá avaliar o trabalho, de acordo com uma ficha de 

avaliação da banca, disponível nos Procedimentos da disciplina, que permitirá pontuação de 0 a 10 

ao trabalho escrito. 

Os trabalhos que obtiverem média da banca igual ou maior que seis (6) nesta etapa estarão 

aprovados e serão liberados para a terceira fase de avaliação. Os trabalhos que obtiverem nota 

entre 5 e 5,9 deverão ser discutidos pelos membros da banca e a coordenação (em reunião 

presencial), para verificarem se existe a possibilidade de correções e nova avaliação. Os trabalhos 

que obtiverem nota inferior a cinco (5) estarão automaticamente reprovados, sem chance de 

correções, nem de apresentação. 

A terceira e última etapa da avaliação consistirá na apresentação de pôsteres em data determinada 

no cronograma. A banca examinadora irá argüir o aluno durante a apresentação dos pôsteres, 

conferindo uma nota de 0 a 10 à apresentação, de acordo com a ficha de avaliação apresentada nos 

procedimentos da disciplina. 

A nota final do aluno na disciplina será a média aritmética de 5 notas: da primeira e terceira 

avaliações, e as notas individuais de cada membro da banca atribuídas à parte escrita. 

Estará automaticamente aprovado o aluno que obtiver nota entre 6 (seis) e 10 (dez). 

Estará automaticamente reprovado o aluno que obtiver nota inferior a 6 (seis) ou exceder o limite 
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máximo de faltas, de 25%. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BASTOS, L. et. al. Manual para a elaboração de projetos, relatórios de pesquisa, teses e 

dissertações.6.ed. Zahar, 2003 

COSTA, A. F. G. Guia para elaboração de relatórios de pesquisa: monografias. 3.ed. Rio de Janeiro. 

UNITEC. 2003. 

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23. ed. rev. e atual. São Paulo: 

Cortez, 2007. 304 p. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

RUDIO, F. V. Introdução ao projeto de pesquisa científica. 4.ed. RJ: Petrópolis: Vozes, 2007. 

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23. ed. São Paulo: Cortez, 2007. 

TACHIZAWA, T.; MENDES, G. Como fazer monografia na prática. 12. ed. Rio de Janeiro: FGV, 2006 

INDICAÇÃO MATERIAL DIDÁTICO 

Nome do Livro: MÉTODOS DE PESQUISA:  Ciências do Comportamento e Diversidade Humana 

Nome do Autor: Andre V. Spata 

Editora: LTC 

Ano: 2005 

Edição: 1 

Nome do Capítulo: Considerações Éticas na Pesquisa 

Nº Pag Cap: 12 

Nome do Livro: METODOLOGIA DE PESQUISA 

Nome do Autor: Roberto Hernández Sampieri; Carlos Fernández Collado; Pilar Baptista Lucio 

Editora:  AMGH 

Ano: 2006 

Edição: 3 

Nome do Capítulo: Análise dos Dados 



 

406 

 

Nº Pag Cap: 116 

OUTRAS INFORMAÇÕES 

A disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso é peculiar, porque envolve a construção conjunta de 

um trabalho por, no mínimo, 3 membros: dois professores e um aluno. Em vista disso, no início de 

cada semestre, é divulgado e disponibilizado no SIA um documento chamado ?Procedimentos em 

TCC?, em que são apresentados todos os detalhes de como deve ser o andamento, a estrutura e a 

organização do trabalho, bem como sua avaliação e aprovação. 
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Disciplina: SDE0318 - TECNOLOGIA DE ALIMENTOS 

PERFIL DO DOCENTE 

O profissional deve ter  graduação na área de  Nutrição, Farmácia, Química, engenharia Quimica, 

 Tecnologia de alimentos,  com pos graduação na área de Química e/ou Bioquímica de Alimentos 

e/ou Tecnologia de Alimentos e/ou Bromatologia, com experiência em Tecnologia de alimentos  

CONTEXTUALIZAÇÃO 

A tecnologia de alimentos é uma grande ciência que estuda os produtos alimentícios no que diz 

respeito a sua fabricação, armazenamento, conservação e desenvolvimento de novos produtos. 

Avanços na tecnologia de alimentos e ingredientes, associados a um melhor entendimento das 

propriedades de nutrientes específicos, têm impulsionado as empresas do setor de alimentos 

funcionais e nutracëuticos em todo o mundo. Por ser uma ciência multidisciplinar, a tecnologia de 

alimentos pode ser uma ferramenta útil no desenvolvimento de novas formas farmacêuticas de uso 

oral, acompanhando portanto, as novas tendências de mercado. 

EMENTA 

Conceito de tecnologia de alimentos e suas aplicações. Princípios e métodos de conservação de 

alimentos. Aditivos Alimentares. Alimentos funcionais. Processos de industrialização: tecnologia de 

frutas e hortaliças, tecnologia do leite e derivados, tecnologia das carnes e derivados. Análise 

sensorial. Desenvolvimento de produtos. 

OBJETIVO GERAL 

Compreender a importância da Tecnologia de Alimentos no processo de industrialização de 

matéria-prima alimentícia e sua relação com a tecnologia farmacêutica. Estudar as principais 

modificações físicas, químicas e biológicas sofridas pelos alimentos durante o processamento e/ou 

armazenamento. Apresentar os principais métodos de conservação de alimentos. Apresentar as 

principais áreas da Tecnologia de Alimentos.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Compreender os conceitos de tecnologia e conservação dos alimentos, discutindo a origem 
e a importância da industrialização dos alimentos;  

 Estudar as principais modificações físicas, químicas e biológicas sofridas pelos alimentos; 
 Conhecer os equipamentos e as condições físico-químicas utilizados em cada 

processamento; 
 Estudar os principais métodos de conservação de alimentos (secagem, salga, fermentação, 

resfriamento, congelamento, fermentação, uso de aditivos, etc.); 
 Estudar as principais áreas da tecnologia de alimentos: produtos de origem animal e 
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vegetal. 
 Entender a utilização dos conceitos de Análise Sensorial de Alimentos enquanto processo 

decisório na escolha de ingredientes e no desenvolvimento de novos produtos. 

CONTEÚDOS 

TEÓRICO 

Unidade I - Introdução a Tecnologia de Alimentos: 

1.1 Definição e Origem; 

1.2 Objetivos; 

1.3  Importância da industrialização de alimentos 

Unidade II - Métodos de Conservação de Alimentos 

2.1 Conservação de alimentos pelo frio; 

2.2 Conservação de alimentos por calor; 

2.3 Conservação de alimentos por controle de umidade; 

2.4 Conservação de alimentos por radiação; 

2.5 Conservação de alimentos pelo uso de atmosferas; 

2.6 Conservação de alimentos pela salga e sais de cura; 

2.7 Conservação de alimentos pelo uso de aditivos químicos. 

Unidade III. Tecnologia de Produtos de Origem Vegetal 

3.1 Principais produtos; 

3.2 Principais tecnologias empregadas; 

Unidade IV. Tecnologia de Produtos de Origem Animal 

4.1 Leite e laticínios; 

4.2 Carnes, aves e derivados; 

4.3 Principais tecnologias empregadas. 

Unidade V -  Alimentos Funcionais.  

5.1 Definição; 

5.2 Importância e aplicação; 
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5.3 Legislação brasileira. 

Unidade VI-  Análise Sensorial de Alimentos 

6.1.Definição; 

6.2.Importância e aplicação. 

Unidade VII-  Desenvolvimento de produtos 

7.1 Etapas para o desenvolvimento de novos produtos. 

PRÁTICO 

Unidade I - Tecnologia de Vegetais 

Unidade II -Tecnologia de Leite e derivados 

Unidade I - Análise Sensorial 

Unidade I -Desenvolvimento de produtos 

PROCEDIMENTOS DE ENSINO 

Aula teórica: 

Aula expositiva, com estimulação para a participação discente. Apresentação básica dos temas e 

discussão sobre possíveis aplicações e correlações com outras disciplinas e/ou com a realidade 

profissional. Seminários organizados com os alunos, com apresentação de temas pertinentes ao 

conteúdo da disciplina. Dinâmicas em grupo, debates e elaboração de painéis de artigos científicos 

sobre temas atuais e de interesse dos alunos, relacionados à disciplina. Estudo dirigido resolvido em 

sala, com a participação do professor. 

Aula prática 

As aulas práticas realizadas em laboratório de Técnica Dietética e Tecnologia de Alimentos. No início 

da atividade, ocorre a orientação teórico-prática sobre a atividade e a apresentação das 

singularidades de cada reagente e/ou equipamento a ser utilizado. Respeitando-se as normas de 

segurança, os alunos realização as atividade laboratoriais delimitadas no Roteiro de cada aula, sob a 

supervisão do professor. Os resultados são analisados e todo o processo, desde a fundamentação 

teórica, é descrita através de um relatório. 

RECURSOS 

Aulas teóricas: 

Utilização de quadro branco e marcadores coloridos pilot, retroprojetores e mídia/datashow, de 

acordo com a disponibilidade de cada campi. O material didático (textos complementares e listas de 
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exercícios para estudos dirigidos) será disponibilizado na Internet. 

Aulas práticas: 

Laboratório montado com equipamentos, utensílios e demais materiais específicos para cada aula 

prática. Os alunos farão uso de uniforme apropriado. 

Atividade de campo: 

Visitas técnicas em indústrias de alimentos. 

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO 

O processo de avaliação da disciplina está sistematizado em três momentos: AV1, AV2 e AV3 que 

consistem em provas teóricas envolvendo os conceitos teóricos e práticos estudados na disciplina. 

As avaliações irão ocorrer de acordo com o calendário acadêmico da Universidade (AV1, AV2 e 

AV3), sendo que as notas da AV1 e AV2 terão peso igual a 8,0 e 2,0 de atividade estruturada 

(totalizando10,0 pontos) e a AV3 com valor de 10,0 pontos. 

Para aprovação na disciplina o aluno deverá: 

1.  Atingir resultado igual ou superior a 6,0, calculado a partir da média aritmética entre os graus 

das avaliações, sendo consideradas apenas as duas maiores notas obtidas dentre as três etapas de 

avaliação (AV1, AV2 e AV3). A média aritmética obtida será o grau final do aluno na disciplina. 

2.  Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações. 

3.  Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

DAMODARAN, S.; PARKIN, K.L.; FENNEMA, O. Química de Alimentos de Fennema. 4ª ed., Porto  

Alegre: Artmed, 2010.                     

ORDOÑEZ. J.A. e cols. Tecnologia de Alimentos; São Paulo, volume 1, Editora Artmed, 2005. 

ORDOÑEZ. J.A. e cols. Tecnologia de Alimentos; São Paulo, volume 2, Editora Artmed, 2005. 

FELLOWS, P.J. Tecnologia do Processamento de Alimentos: Princípios e Prática; São Paulo; Editora 

Artmed, 2ª edição, 2006. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BOBBIO, Florinda Orsati; BOBBIO, Paulo A. Química do processamento de alimentos. 3ª. ed. São 

Paulo:Livraria Varela, 2001.  
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EVANGELISTA, J. Tecnologia de Alimentos. 2ª ed., São Paulo: Editora Atheneu, 1998.  

COULTATE, T.P. Alimentos a química de seus componentes. São Paulo; Editora Artmed, 3ª edição; 

2004. 

OETTERER, M.; REGITANO-d?ARCE, M.A.B.; SPOTO, M.H.F. Fundamentos de Ciência e Tecnologia de 

Alimentos. São Paulo: Editora Manole, 2006. 

SALINAS, Rolando D. Alimentos e nutrição: introdução à bromatologia. 3ª. ed. Porto Alegre: 

Artmed, 2002. 

WOLKE, Robert L.; LONDRES, Helena. O que Einstein disse a seu cozinheiro: a ciência na cozinha. 1ª. 

ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2003. 

INDICAÇÃO MATERIAL DIDÁTICO 

Livro: 

ORDOÑEZ. J.A. e cols. Tecnologia de Alimentos. Porto Alegre, volume 1. Editora Artmed, 2005. 

Nome do Capítulo: 8 

Número de páginas: 13 

Nome do Capítulo: 9 

Número de páginas: 27 

Nome do Capítulo: 10 

Número de páginas: 39 

Nome do Capítulo: 11 

Número de páginas: 48 

Livro: 

ORDOÑEZ. J.A. e cols. Tecnologia de Alimentos. Porto Alegre, volume 2. Editora Artmed, 2005. 

Nome do Capítulo: 3 

Número de páginas: 17 

Nome do Capítulo: 7 

Número de páginas: 15 

Livro: 
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DAMODARAN, S.; PARKIN, K.L.; FENNEMA, O. Química de Alimentos de Fennema. 4ª ed., Porto 

Alegre: Artmed, 2010. 

Nome do Capítulo: 11 

Número de páginas: 48 

Nome do Capítulo: 12 

Número de páginas: 24 

OUTRAS INFORMAÇÕES 
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Disciplina: CEL0101 - TÓPICOS EM LIBRAS:SURDEZ E INCLUSÃO 

PERFIL DO DOCENTE 

Profissional graduado em Pedagogia, Letras ou áreas afins, com formação acadêmica e/ou prática 

em ensino de Libras.  

CONTEXTUALIZAÇÃO 

O domínio da LIBRAS  ? Língua Brasileira de Sinais - é determinante na configuração identitária dos 

sujeitos surdos,uma vez que lhes favorece a comunicação, permite a organização do pensamento e 

torna-se meio de contato e de produção cultural. 

Embora a Língua Brasileira de Sinais seja reconhecida como língua oficial da comunidade surda 

desde 2002, permanece desconhecida pela maior parte da população ouvinte. Dessa forma, a 

inclusão da disciplina LIBRAS no currículo dos cursos superiores constitui um importante passo em 

direção à efetiva integração entre surdos e ouvintes. 

A obrigatoriedade da disciplina LIBRAS no currículo dos cursos superiores foi estabelecida pelo 

Decreto 5.626, de 22 de dezembro de 2005, art. 9º., que determinou sua obrigatoriedade a partir 

de 2008,ano em que foi implantada como disciplina obrigatória em todas as licenciaturas da UNESA. 

Além disso, passou a ser oferecida também como disciplina optativa em todos os cursos de 

graduação e nos cursos superiores de tecnologia, antecipando-se aos prazos estabelecidos no citado 

decerto. 

Considerando os aspectos acima destacados, a disciplina LIBRAS pretende viabilizar a 

intercomunicação entre surdos e ouvintes, abrindo caminho para a efetiva democratização do 

acesso à educação, aos bens culturais e ao sistema econômico. 

EMENTA 

Diferença, inclusão e identidade na sociedade contemporânea; aspectos sociolinguísticos da Língua 

Brasileira de Sinais; especificidades linguísticas e noções instrumentais em LIBRAS. 

OBJETIVO GERAL 

Construir elementos teórico-práticos que permitam a ampliação do conhecimento acerca do uso e 

das práticas educativas inerentes à LIBRAS, tendo como referência as categorias "especificidades 

linguísticas" e "elementos socioculturais". 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Discutir aspectos metodológicos do ensino de LIBRAS, atendendo às especificidades de  
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sua configuração Espaço-visual. 

Refletir acerca das dimensões linguística e   

sociocultural da LIBRAS. 

CONTEÚDOS 

UNIDADE 1 " DIFERENÇA, INCLUSÃO E IDENTIDADE NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA"  

1.1.    Mundo moderno, comunicação e identidade 

1.2.    Políticas linguísticas e educacionais 

1.3.    Cultura em comunidades sinalizantes 

UNIDADE 2 - ASPECTOS SOCIOLINGUÍSTICOS DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS  

2.1. Variação linguística e Padronização 

2.2. Famílias de Línguas e minorias linguísticas 

UNIDADE 3 -" ESPECIFICIDADES LINGUÍSTICAS DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS" 

3.1. Formação de sinais e  uso da LIBRAS: parâmetros  

3.2. Bases Instrumentais da gramática da LIBRAS 

3.2.1. Categorias Gramaticais 

3.2.2. Advérbios 

3.3.3. Adjetivos 

3.3.4. Verbos e classificadores 

3.3.5 Estruturação de sentenças em LIBRAS 

UNIDADE 4 - NOÇÕES INSTRUMENTAIS em LIBRAS 

4.1. Conversação Básica em LIBRAS 

4.2. Literatura em língua de sinais 

PROCEDIMENTOS DE ENSINO 

Aulas interativas, em ambiente virtual de aprendizagem, nas quais o conhecimento é exposto ao 

aluno de acordo com um desenho didático planejado para adequar o meio de entrega ao 

conhecimento particular da disciplina. Na sala de aula virtual, a metodologia de entrega de 
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conteúdo contempla, além dos conceitos e temáticas das aulas propriamente ditas, leitura de textos 

pertinentes ao assunto, hipertextos, links orientados, estudos de caso, atividades animadas de 

aplicação do conhecimento, simuladores virtuais, quiz interativo, simulados, biblioteca virtual etc. 

RECURSOS 

Acesso à internet, softwares compatíveis com os protocolos da sala de aula virtual (como players, 

flash player, leitor de PDF, javascript, recursos HTML etc.). A sala de aula virtual disponibiliza aos 

alunos o acesso para baixar e executar tais aplicativos, caso não os tenha já instalados. 

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO 

A avaliação da disciplina segue as normas regimentais da Instituição. Nesta disciplina, o aluno será 

avaliado por sua participação cooperativa e colaborativa, bem como pelo seu desempenho nas 

avaliações presenciais (AV e AVS), sendo a cada uma delas atribuído o grau de 0,0 (zero) a 8,0 (oito). 

O docente/tutor responsável pela turma avaliará a participação do aluno nos fóruns de discussão 

temáticos, a qual será atribuído grau de 0,0 (zero) a 2,0 (dois), tendo por parâmetro as métricas de 

pertinência e interatividade da/na intervenção do aluno.  

Com relação ao segundo critério, os instrumentos para avaliação da aprendizagem serão 

construídos a partir de itens de teste:  questões objetivas e discursivas que compõem o banco de 

questões da disciplina, classificadas em diferentes níveis de complexidade e diferentes níveis 

cognitivos 

Para cada disciplina do curso estudada o discente realiza uma prova (AV), com todo o conteúdo 

estudado e discutido nas aulas transmitidas via web, aulas online, fóruns de discussão e demais 

atividades e estratégias de ensino. Será considerado aprovado na disciplina o aluno que obtiver 

nota igual ou superior a 6,0 (seis). Este resultado será a soma de uma das provas presenciais (AV ou 

AVS) com a nota de participação nos fóruns temáticos de discussão do conteúdo. 

As avaliações presenciais serão realizadas no polo de origem do aluno, de acordo com o calendário 

acadêmico institucional. 

 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

GOES, Maria Cecilia Rafael de. Linguagem, surdez e educação. Campinas, SP: Autores Associados, 

2012 

QUADROS, Ronice Muller de; KARNOPP, Lodenir Becker. Língua de sinais brasileiras: estudos 

linguísticos. Porto Alegre: ARTMED, 2004. 

SKLIAR, Carlos. Surdez: um olhar sobre as diferenças. 6. ed. Belo Horizonte: Mediação, 2012. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CAPOVILLA, F. C. ; RAPHAEL, W. D. Dicionário enciclopédico ilustrado trilingue da língua de sinais 

brasileira. 3.ed. São Paulo: EDUSP, 2008, 2 V. 

GOLDFELD, M. A. A criança surda: linguagem e cognição numa perspectiva sócio-interacionista. 

6.ed. São Paulo: Plexus, 2002. 

PIMENTA, N.; QUADROS, Ronice Muller de. Curso de libras básico. 5.ed. Rio de Janeiro: LSB Vídeo, 

2013. 

SÁ, Nídia Regina Limeira de. Cultura, poder e educação de surdos. 2.ed.  Manaus: EDVA, 2010. 

SKLIAR, Carlos. Surdez: um olhar sobre as diferenças. 6. ed. Belo Horizonte: Mediação, 2012. 

INDICAÇÃO MATERIAL DIDÁTICO 

 

MAFFEI, Gabriela. Tópicos em libras: surdez e inclusão. Rio de Janeiro: SESES, 2014. 112 p. 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES 
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Disciplina: SDE0902 - TOXICOLOGIA APLICADA A FARMÁCIA 

PERFIL DO DOCENTE 

Profissional da area farmaceutica,  com titulação em nivel de pós graduação strictu sensu na area de 

farmacologia ou toxicologia nas ciencias farmaceuticas  

CONTEXTUALIZAÇÃO 

A toxicologia se apresenta, cada dia mais, como uma ciência de caráter multidisciplinar que é 

responsável por estudar os agentes químicos capazes, de alguma forma, de gerar o risco de 

intoxicação sob todos os seus aspectos. Esse risco aumenta com o desenvolvimento da ciência e 

tecnologia que disponibiliza anualmente um número crescente de substâncias químicas. Torna-se 

de fundamental importância, portanto, estudá-las em vários aspectos como a sua natureza, 

métodos de detecção, efeitos nocivos em seres vivos, bem como prevenção e tratamento da 

intoxicação. 

EMENTA 

Introdução ao estudo da toxicologia, conceitos gerais em toxicologia, classificação das intoxicações, 

toxicocinética, toxicodinâmica, avaliação toxicológica, áreas da toxicologia e toxicologia analítica.   

OBJETIVO GERAL 

Proporcionar aos alunos conhecimento teórico sobre os mecanismos gerais pelos quais as 

substâncias químicas interagem com o meio biológico, com detalhamento sobre seus mecanismos 

de ação e seus efeitos tóxicos. Discutir, ainda, os métodos de identificação, prevenção e tratamento 

dos principais toxicantes. Fornecer aos alunos o conhecimento das áreas de atuação da toxicologia 

e informações sobre o papel do profissional farmacêutico nessas áreas. Entender que os conceitos e 

princípios básicos são fundamentais para o entendimento dos assuntos relacionados à busca de 

soluções diante das situações de risco. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

O aluno deverá ser capaz de: 

Dominar os conceitos fundamentais da toxicologia e ser capaz de classificar as intoxicações. 

Compreender os processos toxicocinéticos e toxicodinâmicos, incluindo no último caso, os 

mecanismos de ação dos principais compostos de interesse ? onde possível ao nível celular e 

molecular. 

Realizar a avaliação toxicológica e de risco dos xenobióticos, bem como compreender os testes 
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toxicológicos  

Identificar os agentes químicos presentes no ambiente de trabalho e os métodos para a 

monitorização da exposição ocupacional à agentes químicos.  

Identificar e discutir os principais grupos de agentes contaminantes ambientais, bem como as 

metodologias e abordagens utilizadas para a avaliação da exposição humana, da contaminação 

ambiental e do risco envolvidos na manipulação e exposição a estes agentes. 

Identificar os agentes tóxicos em alimentos, compreender seus mecanismos de ação, prevenção e 

tratamento deste tipo de intoxicação. 

Compreender os conceitos de farmacodependência e do sistema recompensa e a ação das drogas e 

fármacos psicoativos. 

Correlacionar esta ciência com o ambiente e o homem ressaltando a sua importância na saúde 

pública. 

CONTEÚDOS 

Unidade 1 - Introdução à Toxicologia 

1.1.  Histórico 

1.2.  Objetivos, finalidade e importância da Toxicologia 

1.3.  Conceitos: Toxicologia, Agente Tóxico, Toxicidade, Intoxicação 

1.4.  Classificação das Intoxicações 

1.5.  Características da Exposição: Circunstâncias das ocorrências, Vias de exposição 

1.6.  Procedimentos de emergência em toxicologia 

1.7.  Aspectos gerais das análises toxicológicas 

1.8.  Análises toxicológicas de urgência forense 

Unidade 2 - Toxicocinética 

2.1.            Absorção 

2.2.            Distribuição 

2.3.            Armazenamento 

2.4.            Biotransformação 

2.5.            Excreção 
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Unidade 3 - Toxicodinâmica 

3.1.            Liberação do Toxicante 

3.2.            Interação com molécula alvo 

3.3.            Disfunção e lesão celular 

Unidade 4 - Avaliação toxicológica 

4.1.            Avaliação do risco 

4.2.            Testes de toxicidade 

4.3.            Efeitos mutagênicos  

4.4.            Efeitos carcinogênicos 

4.5.            Toxicologia da reprodução 

Unidade 5 - Áreas da Toxicologia 

5.1.            Toxicologia social 

5.1.1    Análise e detecção do uso de drogas 

5.2.            Toxicologia ocupacional 

5.2.1    Monitorização ambiental e biológica 

5.3.            Toxicologia de alimentos 

5.3.1    Identificação de pesticidas 

5.3.2   Análise de substâncias tóxicas em alimentos 

5.4.            Toxicologia Ambiental 

5.4.1    Índice de qualidade do ar 

PROCEDIMENTOS DE ENSINO 

Aulas expositivas com apresentação dos conteúdos relevantes e potencialmente significativos, 

exemplificações e estímulo a discussões através de questionamentos. 

Resolução de estudos dirigidos com casos clínicos objetivando desenvolver habilidades. 

Aulas expositivas sobre os princípios teóricos com auxílio de slides e transparências. 

Atividades estruturadas, distribuídas ao longo do percurso da disciplina, procurando levar o aluno 
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ao estudo independente e à autoaprendizagem. 

Aulas práticas aproximando o aluno da prática farmacêutica. 

Atividades Estruturadas 

Devem ser realizadas seis atividades estruturadas ao longo do curso. Estas atividades estão contidas 

 nos planos de aula. Em cada atividade estão especificados os objetivos, as competências, o 

conteúdo a ser desenvolvido e como será resolvido. Estas atividades privilegiam a articulação entre 

a teoria e a prática, a reflexão crítica e o processo de auto-aprendizagem. As atividades a serem 

realizadas serão efetuadas após duas ou três aulas teóricas.  

Atividades Práticas 

Serão realizadas três práticas ao longo do curso para integrar a exposição teórica com a prática 

laboratorial e farmacêutica. 

RECURSOS 

Quadro branco, retro-projetor e data-show. 

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO 

O processo de avaliação será composto de três etapas, Avaliação 1 (AV1), Avaliação 2 (AV2) e 

Avaliação 3 (AV3). As avaliações poderão ser realizadas através de provas teóricas, provas práticas, 

e realização de projetos ou outros trabalhos, representando atividades acadêmicas de ensino, de 

acordo com as especificidades de cada disciplina. A soma de todas as atividades que possam vir a 

compor o grau final de cada avaliação não poderá ultrapassar o grau máximo de 10, sendo 

permitido atribuir valor decimal às avaliações. Caso a disciplina, atendendo ao projeto pedagógico 

de cada curso, além de provas teóricas e/ou práticas contemple outras atividades acadêmicas de 

ensino, estas não poderão ultrapassar 20% da composição do grau final. A AV1 contemplará o 

conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo o das atividades estruturadas. As AV2 e AV3 

abrangerão todo o conteúdo da disciplina, incluindo o das atividades estruturadas. 

Para aprovação na disciplina o aluno deverá: 

1. Atingir resultado igual ou superior a 6,0, calculado a partir da média aritmética entre os graus das 

avaliações, sendo consideradas apenas as duas maiores notas obtidas dentre as três etapas de 

avaliação (AV1, AV2 e AV3). A média aritmética obtida será o grau final do aluno na disciplina. 

2. Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações. 

3. Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
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BRUNTON, Laurence L. Goodman e Gilman: as bases farmacológicas da terapêutica. Rio de Janeiro: 

McGraw-Hill, 2006. 1821 p. 

MOREAU, Regina L.M. e Siqueira, M.E.P.B. Toxicologia Analítica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2008. 

OGA, Seizi. Fundamentos de toxicologia. 2. ed. rev. e ampl. São Paulo: Atheneu, 2003. 474 p. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ANDRADE FILHO, Adebal; CAMPOLINA, Délio; DIAS, Mariana Borges. Toxicologia na prática clínica. 

Belo Horizonte: Folium, 2001. 343 p 

KATZUNG, Bertram G.; MASTERS, Susan B.; TREVOR, Anthony J. Farmacologia básica e clínica. 12. 

ed. São Paulo: AMGH, 2014. 1228 p. 

MAHANTA, P. Modern textbook of forensic medicine and toxicology. New Delhi: Jaypee, 2014. 

PILLEY, V. V. Modern medical toxicology. New Delhi: Jaypee, 2013. 

GOODMAN, L.S., GILMAN, A. Bases farmacológicas da terapêutica. 11.ed. Rio de  Janeiro: McGraw-

Hill, 2005. 

RANG, H.P.; DALE, M.M.; RITTER, J.M. Farmacologia, 6a ed., Rio de Janeiro: Elsevier Editora, 2007 

INDICAÇÃO MATERIAL DIDÁTICO 

Nome do Livro: Toxicologia 

Nome do Autor: Lourival Larini 

Editora:Manole 

Ano:1997 

Edição:1 

ISBN: 85-204-0366-2 

EAN13:9788520403662 

Nome do Capítulo:  1 ? A intoxicação como fenômeno biológico 

Num. Páginas do capitulo: 39 

Nome do Capítulo:  2 ? Avaliação Toxicológica 

Num. Páginas do capitulo: 16 
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Nome do Capítulo:  3 ? Gases 

Num. Páginas do capitulo: 14 

Nome do Capítulo:  5 ? Metais 

Num. Páginas do capitulo: 23 

Nome do Capítulo: 6 ? Inseticidas 

Num. Páginas do capitulo: 46 

Nome do Livro: Toxicologia Analítica 

Nome do Autor: Regina Lucia de Moraes Moreau e Maria Elisa Pereira Bastos de Siqueira 

Editora: Guanabara Koogan 

Ano: 2008 

Edição:1 

ISBN: 978-85-277-1432-7 

EAN13:9788527714327 

Nome do Capítulo:  6 ? Análises de urgência 

Num. Páginas do capitulo: 11  

Total= 149 páginas 

OUTRAS INFORMAÇÕES 
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Disciplina: SDE0310 - TOXICOLOGIA DE ALIMENTOS 

PERFIL DO DOCENTE 

Profissional da área de Ciências da saúde  com pos-graduação na area de alimentos  ou áreas afins, 

com titulação, e conhecimentos relativos à importância, aplicação e pesquisa em toxicologia de 

alimentos. 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

A Toxicologia de Alimentos é uma disciplina específica da área da saúde, que estuda os possíveis 

contaminantes químicos naturais,diretos e indiretos, qual o efeito destes no organismo e como 

detectá-los e controlá-los nos alimentos. 

EMENTA 

Conceitos de toxicologia geral e dos alimentos. Fases da intoxicação. Espectro dos efeitos tóxicos. 

Efeitos tóxicos especiais. Avaliação toxicológica. Padrões de segurança em alimentos. Agentes 

tóxicos naturalmente presentes em alimentos. Agentes tóxicos contaminantes diretos de alimentos. 

Agentes tóxicos contaminantes indiretos dos alimentos. 

OBJETIVO GERAL 

Capacitar os alunos a compreenderem os conceitos fundamentais relacionados à Toxicologia de 

Alimentos, sua importância, seus impactos para a indústria e para a saúde humana. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Reconhecer a importância da toxicologia de alimentos na atividade profissional do 

Farmacêutico;Proporcionar fundamentos teóricos visando a compreensão da toxicologia como 

ciência; Interpretar os parâmetros toxicológicos utilizados em biossegurança alimentar; Conhecer os 

principais agentes tóxicos intrínsecos aos alimentos e xenobióticos neles presentes, assim como seu 

mecanismo toxico dinâmico; Conhecer algumas técnicas utilizadas em análises toxicológicas de 

alimentos.  

CONTEÚDOS 

TEÓRICO 

Unidade I - INTRODUÇÃO A TOXICOLOGIA 

1.1Introdução ao estudo da Toxicologia 
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1.2 Conceitos de Toxicologia 

1.3 Elementos da Toxicologia 

1.4 Toxicologia de alimentos 

Unidade II ?2.FASES DA INTOXICAÇÃO 

2.1 Fase da Exposição 

2.2 Fase da Toxicocinética 

2.3 Fase da Toxicodinâmica. 

2.4 Fase Clínica 

Unidade III - ESPECTRO DOS EFEITOS TÓXICO 

3.1 Local, sistêmico, agudo, crônico, grave, moderado, leve, exacerbação e interação. 

Unidade IV -.EFEITOS TÓXICOS ESPECIAIS 

4.1 Teratogênese;  

4.2 Mutagênese;  

4.3 Carcinogênese. 

Unidade V - AVALIAÇÃO TOXICOLÓGICA 

5.1 Dose letal 50;                       

5.2 Relação dose/efeito e dose/resposta. 

Unidade VI - PADRÕES DE SEGURANÇA EM ALIMENTOS 

6.1 Conceito; Ingestão Diária Aceitável;  

6.2 Ingestão Semanal Aceitável;  

6.3 Limite Máximo Permitido. 

Unidade VII -.AGENTES TÓXICOS NATURALMENTE PRESENTES EM ALIMENTOS 

7.1 Oxalatos, glicosídeos cianogenéticos, glicoalcalóides, glicosinolatos, nitratos, agentes produtores 

de flatulência ecarcinógenos de ocorrência natural. 

Unidade VIII - AGENTES TÓXICOS CONTAMINANTES DIRETOS DE ALIMENTOS 

8.1 Aditivos alimentares 
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8.1.1 Regulamentação de Uso: Avaliação Toxicológica; Cálculo da ingestão diária aceitável. 

8.1.2 Aspectos Toxicológicos de Classes Específicas de Aditivos: corantes, edulcorantes, 

conservantes, aromatizantes,realçadores de sabor. 

8.2 Metais em Alimentos: Chumbo; Cádmio; Mercúrio e Arsênio 

8.3 Micotoxinas em Alimentos: Condições favoráveis à contaminação por micotoxinas 

8.3.1 Ocorrência de micotoxinas em alimentos: Aflatoxinas; Zearolenona; Ocratoxina; Tricotecenos; 

Patulina; Fumonisinas;Esterigmatocistina; Citrinina 

8.4 Ficotoxinas em alimentos de origem marinha 

8,5 Agentes tóxicos gerados durante o processamento de alimentos 

Unidade IX - AGENTES TÓXICOS CONTAMINANTES INDIRETOS DE ALIMENTOS 

9.1 Fármacos de Uso Veterinário: Promotores do Crescimento Animal; Agentes quimioterápicos 

e/ou antiinfecciosos,hormônios. 

9.2 Praguicidas em Alimentos 

9.2.1 Inseticidas: Compostos organoclorados; Compostos organofosforados; Compostos 

carbamatos; Compostospiretóides. 

9.2.2 Herbicidas: Compostos quaternário de amônio; Pentaclorofenol; Compostos fenoxiácidos; 

Dinitrofenóis; Compostosamídicos; Compostos derivados da uréia; Compostos trazínicos; Picloram. 

9.2.3 Fungicidas: Compostos ditiocarbamatos; Compostos organomercuriais; Compostos estânicos; 

Compostosorganofosforados; 

9.3 Migrantes de Embalagens Plásticas 

PROCEDIMENTOS DE ENSINO 

Aula teórica: 

Aula expositiva, com estimulação para a participação discente. Apresentação básica dos temas e 

discussão sobre possíveis aplicações e correlações com outras disciplinas e/ou com a realidade 

profissional. Dinâmicas em grupo, debates e elaboração de painéis deartigos científicos sobre temas 

atuais e de interesse dos alunos, relacionados à disciplina. Estudo dirigido resolvido em sala, com a 

participação do professor. 

Aula prática: 

As aulas práticas realizadas em laboratório de Química. No início da atividade, ocorre a orientação 

teórico-prática sobre a atividade e a apresentação das singularidades de cada reagentee/ou 
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equipamento a ser utilizado. Respeitando-se as normas de biossegurança, os alunos realização as 

atividade laboratoriais delimitadas no Roteiro (Protocolo) de cada aula, sob a supervisão do 

professor. Os resultados são analisados e todo o processo, desde a fundamentação teórica, é 

descrita através de um relatório. 

Horas decampo: 

Nas aulas de campo os alunos deverão buscar os riscos toxicológicos de alimentos de importância 

econômica na rua região, apresentando características e justificativa dos alimentos escolhidos, 

substâncias tóxicas de importância para este alimento, método de detecção utilizado no controle, 

efeitos no organismo. Os alunos deverão entregar um trabalho escrito e apresentação em sala com 

data show. 

RECURSOS 

Aulas teóricas: 

Utilização de quadro branco e marcadores coloridos, retroprojetores e mídia/data show, de acordo 

com a disponibilidade de cada campi. O material didático (textos complementares e listas de 

exercícios para estudos dirigidos) será disponibilizado na Internet. 

Aulas práticas: 

Laboratório com quadro branco, equipado com reagente, equipamentos e vidrarias específicos. 

Todos se mantém uniformizados com equipamentos de proteção individual e passam por 

treinamento dos procedimentos referentes à atividade prática. 

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO 

O processo de avaliação da disciplina está sistematizado em três momentos, AV1, AV2 e AV3. O 

primeiro momento engloba prova escrita, trabalho e a média dos relatórios relativos a cada prática 

realizada (realizadas em grupos). O processo da segunda avaliação da disciplina engloba prova 

escrita e relatórios de aulas práticas. O processo da terceira avaliação da disciplina engloba prova 

escrita. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

MÍDIO, AF; MARTINS, D I. Toxicologia dos Alimentos. São Paulo: Varela, 2000. 

OGA, S. Fundamentos de Toxicologia. 3. ed.Sao Paulo: Atheneu, 2008. 

MOREAU, R L M; SIQUEIRA, M E P B. Toxicologia Analítica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
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MORAES, E. C. F. Manual de Toxicologia analítica. São Paulo: Roca, 1991. 

DELLA ROSA, H V. Monitorização biológica da exposição humana a agentes químicos. Sao Paulo: 

Fundacentro ECO/OPS,1993. 

LARINI, L. Toxicologia dos praguicidas. 1. ed. São Paulo: Manole, 1999. 

INDICAÇÃO MATERIAL DIDÁTICO 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES 
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Disciplina: SDE0304 – UROANÁLISE 

PERFIL DO DOCENTE 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

EMENTA 

Biossegurança em laboratório de Uroanálise. Anatomia e Fisiologia Renal e Formação de Urina. 

Coleta e exame da urina. Análise química da urina. Exame microscópico do sedimento urinário. 

Doenças urinárias e metabólicas e achados relacionados de exame de urina. Alterações anatômicas 

que afetam o trato urinário. 

OBJETIVO GERAL 

Preparar o discente para coletar e realizar análise laboratorial química de urina e identificar 

elementos do sedimento urinário. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

-          Preparar o laboratório e executar as tarefas de acordo com as normas de biossegurança 

-          Coletar adequadamente a urina 

-          Aplicar adequadamente as diferentes técnicas de análise química da urina  

-          Identificar elementos microscópicos do sedimento urinário 

Identificar doenças urinárias e metabólicas através de exame de urina  

CONTEÚDOS 

Unidade 1. Procedimentos em laboratórios clínicos de exame de urina. 

1.1 Normas de Biossegurança no laboratório clínico de urinálise. 

Unidade 2. Anatomia e Fisiologia Renal e Formação de Urina. 

2.1. Anatomia do sistema renal. 
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2.2. A formação de urina. 

Unidade 3. Coleta e exame da urina. 

3.1. Métodos para coleta de amostras. 

3.2. Preservação da amostra. 

3.3. Cor. 

3.4. Aspecto. 

3.5. Densidade. 

3.6. Urodensímetro. 

3.7. Refractômetro. 

Unidade 4. Análise química da urina. 

4.1. Utilização de tiras reagentes. 

4.2. pH urinário. 

4.3. Proteínas. 

4.4. Glicose e outras substâncias redutoras. 

4.5. Cetonas. 

4.6. Sangue oculto. 

4.7. Bilirrubina e urobilinogênio. 

4.8. Nitrito. 

4.9. Esterase leucocitária. 

Unidade 5- Exame microscópico do sedimento urinário. 

5.1 Preparação do sedimento e uso do microscópio. 

5.2 Análise microscópica dos tipos celulares, cristais e cilindros. 

Unidade 6- Doenças urinárias e metabólicas e achados relacionados de exame de urina. 

6.1. Alterações anatômicas que afetam o trato urinário. 

6.2. Infecções do trato urinário inferior. 

6.3. Doenças dos rins. 
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6.4. Doenças que afetam os glomérulos. 

6.5. Causas e mecanismos de doenças glomerulares. 

6.6. Distúrbios tubulares. 

6.7. Insuficiência renal. 

6.8. Distúrbios metabólicos dos rins. 

6.9. Aminoácidúrias, Porfirinúrias, porfirinas, porfobilinogênio. 

PROCEDIMENTOS DE ENSINO 

Aulas teóricas expositivas, com estímulo a discussões sobre os temas das aulas.Aulas práticas em 

laboratório para identificação de lâminas citopatológicas. 

RECURSOS 

Quadro branco e canetas pilot coloridas, datashow, microscópico.  

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO 

O processo de avaliação se dará através de relatórios para cada aula prática, e com provas teóricas 

em três etapas (AV1, AV2 e AV3), sendo a última (AV3), opcional ou por necessidade de nota. 

Toda aula prática deve gerar um relatório, que será entregue ao professor ao final da aula. Os 

relatórios de aula prática valem até 1,0 (um) ponto. Sua média será somada à nota da prova (AV), 

correspondente. Cada prova (AV1 e AV2) valerá 9,0 (nove) pontos. A AV3 valerá 10 pontos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

MUNDT, L.A.; SHANAHAN, K. Exame de Urina e de Fluídos Corporais de Graff. 2 ed. Rio de Janeiro: 

Ed. Artmed, 2012. 

MOTTA, V.T. Bioquímica clínica para o laboratório: Princípios e interpretações. 4 ed. São Paulo: 

Editoras Robe Editorial; Educus e Médica Missau, 2003. 

OLIVEIRA LIMA, A.; BENJAMIN SOARES, J.; GRECO, J.B.; GALIZI, J.; ROMEU CANÇADO. Métodos de 

Laboratório Aplicados à Clínica: Técnica e interpretação. 8 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2010. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CHAMPE, PAMELA C.; HARVEY, RICHARD A.; FERRIER, DENISE R. Bioquímica Ilustrada. Editora 
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Artmed. 4ª Ed. 2009. 

MADIGAN, MICHAEL T.; MARTINKU, JOHN M.; DUNLAP, PAUL V.; CLARK, DAVID P. Microbiologia de 

BROCK, 12a ed. Editora Artmed, 2010. 

MCPHERSON, RICHARD A.; PINCUS, MATTHEW R.. Diagnósticos Clínicos e Tratamento por Métodos 

Laboratoriais de Henry.: Editora Manole, 21a Ed. 2012. 

INDICAÇÃO MATERIAL DIDÁTICO 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES 
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Disciplina: SDE0195 - VIROLOGIA BÁSICA 

PERFIL DO DOCENTE 

Profissional da area da saúde, com titulação em nivel de pós graduação strictu sensu na area 

virologia ou area afim 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

Várias hipóteses têm sido levantadas para a origem dos vírus, entretanto ainda não há um consenso 

visto que o tema envolve a origem da própria vida, ou a origem das moléculas que deram origem 

aos organismos vivos; portanto são hipóteses de origem dos vírus são ainda especulativas, difíceis 

de serem comprovadas. Essencialmente, os vírus são ?ácido nucléico envolvido por um pacote 

protéico?, inertes no ambiente extracelular, somente sendo capazes de reproduzir-se dentro da 

célula hospedeira, por isso são frequentemente classificados como "parasitas intracelulares 

obrigatórios". Para se compreender o papel dos vírus na história da humanidade, é necessário que 

se considere registros pré-históricos. Evidências de fósseis encontrados sugerem que formas de vida 

existem no planeta há pelo menos 3,5 bilhões de anos. Contudo, o acúmulo de dados moleculares 

obtido na última década, análises comparativas das seqüências de DNA e RNA dos genomas virais 

mostrou grandes similaridades na organização dos genomas e na estratégia de replicação e 

expressão de vírus completamente diferentes em termos de gama de hospedeiras e morfologia das 

partículas.  

EMENTA 

Estudos sobre os aspectos básicos da Virologia, princípios da estrutura viral, taxonomia viral, 

biologia molecular da replicação viral. Aspectos gerais da patogenese das infecções virais. Agentes 

virais infecciosos. Imunologia das infecções virais. Tratamento e prevenção das viroses. Métodos de 

diagnóstico laboratorial das viroses. As diferentes famílias virais e os vírus mais importantes em 

patologia humana: características biológicas, poder patogênico, epidemiologia e manifestações 

clínicas. 

OBJETIVO GERAL 

1. Proporcionar uma visão geral sobre a virologia; 2. Conhecer os principais vírus causadores de 

doenças; 3. Compreender os mecanismos virais no organismo; 4. Compreender os mecanismos das 

drogas antivirais; 5. Conhecer as formas de prevenção das viroses; 6. Estudar a patogênese das 

principais viroses humanas; 7. Conhecer as técnicas de diagnóstico das viroses. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Comparar os vírus com outros agentes infecciosos; 2. Conhecer e relacionar os componentes da 
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partícula viral; 3. Conhecer a organização genômica dos vírus; 4. Classificar os vírus de acordo as 

normas vigentes; 5. Conhecer as etapas bissíntese viral; 6. Comparar as estratégias de replicação 

dos vírus RNA e DNA 7. Compreender as estratégias dos vírus para se evadirem às defesas do 

hospedeiro; 8. Estudar as drogas antivirais disponíveis; 9. Conhecer os alvos moleculares passíveis 

de serem inibidos; 10. Conhecer os principais vírus envolvidos em patologias no ser humano; 11. 

Conhecer os mecanismos básicos envolvidos na patogenese da infecção de alguns vírus mais 

relevantes; 12. Conhecer os principais métodos de diagnóstico.  

CONTEÚDOS 

Unidade I - Introdução à Virologia 1. Histórico, conceito e importância. 2. Estrutura e composição 

dos vírus a. Genomas virais (DNA, RNA) b. Proteínas estruturais e não estruturais c. Envelope lipídico 

3. Conceito de virion 4. Preservação da infectividade viral Unidade II - Classificação e sistemática 1. 

Princípios taxonômicos 2. Principais famílias de vírus Unidade III - Patogenia das infecções virais 1. 

Transmissão das viroses na natureza 2. Rotas de entrada de vírus no organismo 3. Mecanismo de 

disseminação dos vírus pelo organismo 4. Danos teciduais induzidos por vírus 5. Padrões de infecção 

6. Períodos da infecção 7. Excreção dos vírus do organismo Unidade IV - Estratégias de replicação 

viral 1. Ciclo de replicação viral 2. Replicação de vírus ADN 3. Replicação de vírus ARN 4. Replicação 

de bacteriófagos Unidade V - Agentes virais infecciosos 1. Vírus de animais 2. Vírus de procariotas 3. 

Vírus de plantas 4. Agentes patogênicos subvirais 5. Prions 6. Relação vírus ? célula hospedeira 

Unidade VI - Imunologia das infecções virais 1. Resposta imune inata 2. Resposta imune adaptativa 

3. Estratégias de escape dos vírus Unidade VII - Tratamento e prevenção das viroses 1. Imunoterapia 

2. Drogas antivirais 3. Vacinas antivirais Unidade VIII ? Métodos de diagnóstico laboratorial das 

viroses 1. Detecção sorológica 2. Detecção de marcadores virais 3. Técnicas de biologia molecular 

Unidade VIII - Hepatites virais 1. Patogênese das hepatites virais 2. Vírus da Hepatite A 3. Vírus da 

Hepatite B 4. Vírus da Hepatite C 5. Vírus da Hepatite D 6. Vírus da Hepatite E Unidade IX ? Viroses 

oncogênicas 1. HTLV 2. HPV 3. HHV-8 4. Epstein-Barr Unidade X ? Viroses respiratórias 1. Influenza 

2. Parainfluenza 3. VRS 4. Adenovirus 5. Rinovirus Unidade XI ? Vírus da imunodeficiência humana 

Unidade XII ? Viroses entéricas 1. Rotavirus 2. Adenovirus 3. Astrovirus 4. Calicivirus Unidade XIII ? 

Herpesvirus humano 

PROCEDIMENTOS DE ENSINO 

Aulas interativas, em ambiente virtual de aprendizagem, nas quais o conhecimento é exposto ao 

aluno de acordo com um desenho didático planejado para adequar o meio de entrega ao 

conhecimento particular da disciplina. Na sala de aula virtual, a metodologia de entrega de 

conteúdo contempla, além dos conceitos e temáticas das aulas propriamente ditas, leitura de textos 

pertinentes ao assunto, hipertextos, links orientados, estudos de caso, atividades animadas de 

aplicação do conhecimento, simuladores virtuais, quiz interativo, simulados, biblioteca virtual etc.  

Quanto à metodologia de ensino, o docente é responsável por mediar o conteúdo e sua 

integralização, com vistas ao aprendizado cooperativo e colaborativo, norteando-se pelo incentivo à 

troca constante entre os atores envolvidos e à construção coletiva do conhecimento. Para tal, cabe 
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ao docente organizar e orientar as discussões no fórum, bem como nas outras ferramentas de 

comunicação disponibilizadas na sala de aula virtual (chat, central de mensagem, anotações etc.). 

RECURSOS 

Acesso à internet, softwares compatíveis com os protocolos da sala de aula virtual (como players, 

flash player, leitor de PDF, javascript, recursos HTML etc.). A sala de aula virtual disponibiliza aos 

alunos o acesso para baixar e executar tais aplicativos, caso não os tenha já instalados. 

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO 

A avaliação da disciplina segue as normas regimentais da Instituição. Nesta disciplina, o aluno será 

avaliado por sua participação cooperativa e colaborativa, bem como pelo seu desempenho nas 

avaliações presenciais (AV1, AV2 e AV3). No que se refere ao primeiro critério, o docente 

responsável pela turma irá avaliar a participação do aluno nos fóruns de discussão temáticos, tendo 

por parâmetro as métricas de pertinência e interatividade da/na intervenção do aluno.  

No que se refere ao segundo critério, os instrumentos para avaliação da aprendizagem serão 

construídos a partir de itens de teste:  questões objetivas e discursivas que compõem o banco de 

questões da disciplina, classificadas em diferentes níveis de complexidade e diferentes níveis 

cognitivos. Inclui-se nessa composição de nota a produção de trabalho acadêmico (se for o caso), 

que será somado à nota da avaliação correspondente (AV1, AV2 e AV3). 

As avaliações presenciais serão realizadas no campus de origem do aluno, de acordo com o 

calendário acadêmico institucional. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

SANTOS, Norma Suely de Oliveira; ROMANOS, M. T. Villela; WIGG, Marcia Dutra. Introdução à 

virologia humana. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 532 p. il. 

JAWETZ, MELNICK & ADELBERG. Microbiologia médica. 26. ed.Rio de Janeiro : Guanabara koogan, 

2014. 

TORTORA, Gerard J.; FUNKE, Berdell R.; CASE, Christine L. Microbiologia. Tradução Roberta 

Marchiori Martins. 10. ed.Porto Alegre: ARTMED, 2013. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CHAMPE, Pamela C; HARVEY, Richard A; FISHER, Bruce D. Microbiologia ilustrada. 2. ed. Porto 

Alegre: ARTMED, 2008. 436 p. il. 

TORTORA, Gerard J.; FUNKE, Berdell R.; CASE, Christine L. Microbiologia. Tradução Roberta 

Marchiori Martins. 10.ed. Porto Alegre: ARTMED, 2013. 894 p. il. 



 

435 

 

SCHAECHTER, Moselio, Cary, Barry E Gerald. Microbiologia: mecanismos das doenças infecciosas. 3. 

ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002. 664p. 

KONEMAN, Elmer W. et al. Diagnóstico microbiológico: texto e atlas colorido. 6. ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2001.  

MURRAY, Patrick R.; ROSENTHAL, Ken S.; PFALLER, Michael A. Microbiologia médica. Tradução 

Carlos Pelleschi Taborda et al. 7.ed. Rio de janeiro: Elsevier, 2014. 948 p. il. 

INDICAÇÃO MATERIAL DIDÁTICO 

Madigan, Martinko e Parker, Microbiologia de Brock, editora: Pearson Education, edição: 10, 

ano:2004 

capítulo: Fundamentos de Virologia, nº de páginas: 31 

capítulo: Vírus de Bactérias, Plantas e Animais, nº de páginas: 27 

Richard A. Harvey;Pámela C. Champe;Bruce D. Fisher, Microbiologia Ilustrada, editora: Artmed, 

edição: 2, ano:2008 

capítulo: Capítulo 31 - Agentes Infecciosos Não-Convencionais, nº de páginas: 4 

Murray, Patrick R., Microbiologia Médica, editora: Elsevier, edição: 7, ano:2014 

capítulo: Mecanismos de Patogênese Viral, nº de páginas: 11 

capítulo: Agentes Antivirais e Controle de Infecção, nº de páginas: 8 

capítulo: Herpes-vírus Humanos, nº de páginas: 23 

capítulo: Ortomixovírus, nº de páginas: 9 

capítulo: Retrovírus, nº de páginas: 16 

capítulo: Vírus da Hepatite, nº de páginas: 15 

Total de páginas do material didático: 144 

OUTRAS INFORMAÇÕES 
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Disciplina: SDE0316 – TÉCNICA DE APLICAÇÃO DE INJETÁVEIS 

PERFIL DO DOCENTE 

O docente deverá: 

- Ser Farmacêutico ou Enfermeiro; 

-Possuir titulação pós graduação latu e/ou stritu sensu nas áreas de assistência a saúde; 

- Possuir domínio das habilidades e conhecimentos requeridos a administração de medicamentos 

injetáveis; 

- Utilizar vivências específicas do exercício da Enfermagem junto à clientela para que as associações 

possam ser produtivas para os discentes. 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

Atendendo a nova proposta de assistência e atenção farmacêutica, a disciplina de Técnica de 

Aplicação de Injetáveis acontece na busca de instrumentalizar os novos farmacêuticos na 

organização e oferta de serviços de atenção farmacêutica. 

EMENTA 

Segurança do Paciente, regras gerais para o preparo de geral das medicações; nove certos. Uso de 

equipamentos de proteção individual (EPI), lavagem das mãos; Ambiente para preparo e 

administração de medicamentos; Classificação e preparo do ambiente; armazenamento de 

equipamentos, insumos e medicamentos. Técnicas de Aplicação: intradérmica, endovenosa, 

subcutânea e intramuscular. Calendário Nacional de Imunização; Rede de frio; Sala de Vacina. 

OBJETIVO GERAL 

I. Conhecer a legislação que regulamenta a administração de medicamentos injetáveis por 

farmacêutico; 

II. Relacionar às demandas de acesso a assistência a saúde de qualidade da população, a 

atuação do farmacêutico na administração de medicamentos injetáveis; 

III. Conhecer os princípios de organização do serviço para administração de injetáveis. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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CONTEÚDOS 

Unidade I: Bases para Aplicação de Injetáveis  

• Segurança do Paciente 

• Regras Gerais para o preparo de medicações  

• Nove certos 

 

Unidade II: Controle de infecção  

• Uso equipamentos de proteção individual (EPI) 

• Lavagem das Mãos 

 

Unidade III: Organização do Serviço 

• Ambiente de para preparo e administração de medicamentos; 

• Classificação e preparo do ambiente 

• Armazenamento de equipamentos, insumos e medicamentos; 

 

Unidade IV: Técnicas de Aplicação: 

• Intradérmica, 

• Endovenosa 

• Subcutânea 

• Intramuscular  

 

Unidade V: Programa de Nacional de Vacinação 

 

• Programa nacional de Imunização  

• Calendário Nacional de Imunização 
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• Sala de Vacinação 

PROCEDIMENTOS DE ENSINO 

Aulas práticas; Diálogos e debates; Simulações; Estudo de caso; Demonstrações; Exposição de vídeo; 

Resoluções de exercício. 

RECURSOS 

Sala bem ampla, carteiras, armário, papel A4, cartolina, papel kraft, cola, fita adesiva, etiquetas 

adesivas, aparelho de som, colchonetes, bolas, canetas hidrocor, lápis de cor, revistas, barbante, 

material de sucata variado. 

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO 

Avaliação 

  

O processo de avaliação será composto de três etapas, Avaliação 1 (AV1), Avaliação 2 (AV2) e 

Avaliação 3 (AV3). 

  

As avaliações poderão ser realizadas através de provas teóricas, provas práticas, e realização de 

projetos ou outros trabalhos, representando atividades acadêmicas de ensino, de acordo com as 

especificidades de cada disciplina. A soma de todas as atividades que possam vir a compor o grau 

final de cada avaliação não poderá ultrapassar o grau máximo de 10, sendo permitido atribuir valor 

decimal às avaliações. Caso a disciplina, atendendo ao projeto pedagógico de cada curso, além de 

provas teóricas e/ou práticas contemple outras atividades acadêmicas de ensino, estas não poderão 

ultrapassar 20% da composição do grau final. 

  

A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo o das atividades 

estruturadas. 

  

As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina, incluindo o das atividades estruturadas. 

  

Para aprovação na disciplina o aluno deverá: 
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1.    Atingir resultado igual ou superior a 6,0, calculado a partir da média aritmética entre os graus 

das avaliações, sendo consideradas apenas as duas maiores notas obtidas dentre as três etapas de 

avaliação (AV1, AV2 e AV3). A média aritmética obtida será o grau final do aluno na disciplina. 

2.    Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações. 

3.    Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CARMAGNANI, Maria Isabel Sampaio et al. Procedimentos de enfermagem: guia prático. Rio de 

janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 217 p 

BARBOSA, Dulce Aparecida. Enfermagem ambulatorial e hospitalar. Manole, 2010. 226 p 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ATKINSON, Leslie D.; MURRAY, Mary Ellen. Fundamentos de enfermagem: introdução ao processo de 

enfermagem. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1989. 609 

SMELTZER, Suzanne C. O'Connell; BARE, Brenda G. (Ed.). Brunner & Suddarth tratado de enfermagem 

médico-cirúrgica. São Paulo: Guanabara Koogan, 2011. 

CLEMENT, I. Textbook of nursing foundations. New delhi Jayppe, 2011. 

PLATZER, Werner. Anatomia: texto e atlas. Porto Alegre: ARTMED, 2008. 408 p. 

INDICAÇÃO MATERIAL DIDÁTICO 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES 

 

 

 


