
 

CRONOGRAMA DE DISCIPLINAS DP/AD – SEMESTRE 2019/2 
FARMACIA 

Disciplinas por EAD –NP1 – preencher questionário AVA /  NP2, PS E EXAME provas on-line 

 
 

Disciplina 

 
Avaliação NP1 

 
Avaliação NP2 Prova Substitutiva 

PS 
 

Exame (EX) 

Interpretação e 
Produção de 

Texto/ D277, D485 

Envio do questionário online até 
o dia 31 de outubro de 2019 

AGENDAMENTO /DATA DAS PROVAS 
(ON-LINE) 

(06/11 a 23/11) 

AGENDAMENTO /DATA DAS PROVAS 
(ON-LINE) 

(25/11 a 02/12) 

AGENDAMENTO /DATA DAS 
PROVAS (ON-LINE) 

(04/12 a 13/12) 

Comunicação e 
Expressão/ D253 

Envio do questionário online até 
o dia 31 de outubro de 2019 

AGENDAMENTO /DATA DAS PROVAS 
(ON-LINE) 

(06/11 a 23/11) 

AGENDAMENTO /DATA DAS PROVAS 
(ON-LINE) 

(25/11 a 02/12) 

AGENDAMENTO /DATA DAS 
PROVAS (ON-LINE) 

(04/12 a 13/12) 
Homem e 

Sociedade/ D267 
Envio do questionário online até 

o dia 31 de outubro de 2019 
AGENDAMENTO /DATA DAS PROVAS 

(ON-LINE) 
(06/11 a 23/11) 

AGENDAMENTO /DATA DAS PROVAS 
(ON-LINE) 

(25/11 a 02/12) 

AGENDAMENTO /DATA DAS 
PROVAS (ON-LINE) 

(04/12 a 13/12) 
Biossegurança/ 

D855 
Envio do questionário online até 

o dia 31 de outubro de 2019 
AGENDAMENTO /DATA DAS PROVAS 

(ON-LINE) 
(06/11 a 23/11) 

AGENDAMENTO /DATA DAS PROVAS 
(ON-LINE) 

(25/11 a 02/12) 

AGENDAMENTO /DATA DAS 
PROVAS (ON-LINE) 

(04/12 a 13/12) 
Epidemiologia e 
Saude Publica/ 

D845 

Envio do questionário online até 
o dia 31 de outubro de 2019 

AGENDAMENTO /DATA DAS PROVAS 
(ON-LINE) 

(06/11 a 23/11) 

AGENDAMENTO /DATA DAS PROVAS 
(ON-LINE) 

(25/11 a 02/12) 

AGENDAMENTO /DATA DAS 
PROVAS (ON-LINE) 

(04/12 a 13/12) 
MTA – Metodo do 

Trabalho 
Academico/ D194 

Envio do questionário online até 
o dia 31 de outubro de 2019 

AGENDAMENTO /DATA DAS PROVAS 
(ON-LINE) 

(06/11 a 23/11) 

AGENDAMENTO /DATA DAS PROVAS 
(ON-LINE) 

(25/11 a 02/12) 

AGENDAMENTO /DATA DAS 
PROVAS (ON-LINE) 

(04/12 a 13/12) 

 
Libras(OPT)/ D201 

Envio do questionário online até 
o dia 31 de outubro de 2019 

AGENDAMENTO /DATA DAS PROVAS 
(ON-LINE) 

(06/11 a 23/11) 

AGENDAMENTO /DATA DAS PROVAS 
(ON-LINE) 

(25/11 a 02/12) 

AGENDAMENTO /DATA DAS 
PROVAS (ON-LINE) 

(04/12 a 13/12) 
MP – Metodos de 
Pesquisa/ D105 

Envio do questionário online até 
o dia 31 de outubro de 2019 

AGENDAMENTO /DATA DAS PROVAS 
(ON-LINE) 

(06/11 a 23/11) 

AGENDAMENTO /DATA DAS PROVAS 
(ON-LINE) 

(25/11 a 02/12) 

AGENDAMENTO /DATA DAS 
PROVAS (ON-LINE) 

(04/12 a 13/12) 
Ciências Sociais/ 

D243 
Envio do questionário online até 

o dia 31 de outubro de 2019 
AGENDAMENTO /DATA DAS PROVAS 

(ON-LINE) 
(06/11 a 23/11) 

AGENDAMENTO /DATA DAS PROVAS 
(ON-LINE) 

(25/11 a 02/12) 

AGENDAMENTO /DATA DAS 
PROVAS (ON-LINE) 

(04/12 a 13/12) 
MK – PES – 

Marketing Pessoal 
– (OPT)/ D842 

Envio do questionário online até 
o dia 31 de outubro de 2019 

AGENDAMENTO /DATA DAS PROVAS 
(ON-LINE) 

(06/11 a 23/11) 

AGENDAMENTO /DATA DAS PROVAS 
(ON-LINE) 

(25/11 a 02/12) 

AGENDAMENTO /DATA DAS 
PROVAS (ON-LINE) 

(04/12 a 13/12) 
Matematica 

Aplicada/ D816 
Envio do questionário online até 

o dia 31 de outubro de 2019 
AGENDAMENTO /DATA DAS PROVAS 

(ON-LINE) 
(06/11 a 23/11) 

AGENDAMENTO /DATA DAS PROVAS 
(ON-LINE) 

(25/11 a 02/12) 

AGENDAMENTO /DATA DAS 
PROVAS (ON-LINE) 

(04/12 a 13/12) 



 

Biologia, Citologia 
e Histologia/ D836 

Envio do questionário online até 
o dia 31 de outubro de 2019 

AGENDAMENTO /DATA DAS PROVAS 
(ON-LINE) 

(06/11 a 23/11) 

AGENDAMENTO /DATA DAS PROVAS 
(ON-LINE) 

(25/11 a 02/12) 

AGENDAMENTO /DATA DAS 
PROVAS (ON-LINE) 

(04/12 a 13/12) 
Genética e 

Citogenética/D926 
Envio do questionário online até 

o dia 31 de outubro de 2019 
AGENDAMENTO /DATA DAS PROVAS 

(ON-LINE) 
(06/11 a 23/11) 

AGENDAMENTO /DATA DAS PROVAS 
(ON-LINE) 

(25/11 a 02/12) 

AGENDAMENTO /DATA DAS 
PROVAS (ON-LINE) 

(04/12 a 13/12) 
AVISO: É INDISPENSÁVEL A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO COM FOTO E DIGITAL DURANTE A REALIZAÇÃO DA PROVA. 

 
MODALIDADE: PROVAS POR AGENDAMENTO (ON LINE) 

NP1, NP2, PS E EXAME – Laboratório de informática 
(Orientações Profa. Stella Laila de Oliveira) 

 
 

Disciplina 

 
Avaliação NP1 

 
Avaliação NP2 1º Encontro 

Prova Substitutiva 
PS 

 
2º Encontro 
Exame (EX) 

Biossegurança/J518 AGENDAMENTO /DATA DAS PROVAS 
(ON-LINE) 

(12/09 a 28/09) 

AGENDAMENTO /DATA DAS PROVAS 
(ON-LINE) 

(06/11 a 23/11) 

AGENDAMENTO /DATA DAS PROVAS 
(ON-LINE) 

(25/11 a 02/12) 

AGENDAMENTO /DATA DAS 
PROVAS (ON-LINE) 

(04/12 a 3/12) 

Epidemiologia e 
Saude Publica/ J508 

AGENDAMENTO /DATA DAS PROVAS 
(ON-LINE) 

(12/09 a 28/09) 

AGENDAMENTO /DATA DAS PROVAS 
(ON-LINE) 

(06/11 a 23/11) 

AGENDAMENTO /DATA DAS PROVAS 
(ON-LINE) 

(25/11 a 02/12) 

AGENDAMENTO /DATA DAS 
PROVAS (ON-LINE) 

(04/12 a 13/12) 

Primeiros 
Socorros/J641 

AGENDAMENTO /DATA DAS PROVAS 
(ON-LINE) 

(12/09 a 28/09) 

AGENDAMENTO /DATA DAS PROVAS 
(ON-LINE) 

(06/11 a 23/11) 

AGENDAMENTO /DATA DAS PROVAS 
(ON-LINE) 

(25/11 a 02/12) 

AGENDAMENTO /DATA DAS 
PROVAS (ON-LINE) 

(04/12 a 13/12) 

Interpretação Clinico 
Laboratorial/247Z 

AGENDAMENTO /DATA DAS PROVAS 
(ON-LINE) 

(12/09 a 28/09) 

AGENDAMENTO /DATA DAS PROVAS 
(ON-LINE) 

(06/11 a 23/11) 

AGENDAMENTO /DATA DAS PROVAS 
(ON-LINE) 

(25/11 a 02/12) 

AGENDAMENTO /DATA DAS 
PROVAS (ON-LINE) 

(04/12 a 13/12) 
Anatomia Humana/J40A, 

J39A 
AGENDAMENTO /DATA DAS PROVAS 

(ON-LINE) 
(12/09 a 28/09) 

AGENDAMENTO /DATA DAS PROVAS 
(ON-LINE) 

(06/11 a 23/11) 

AGENDAMENTO /DATA DAS PROVAS 
(ON-LINE) 

(25/11 a 02/12) 

AGENDAMENTO /DATA DAS 
PROVAS (ON-LINE) 

(04/12 a 13/12) 
Quimica Geral/J38A, 168Z AGENDAMENTO /DATA DAS PROVAS 

(ON-LINE) 
(12/09 a 28/09) 

AGENDAMENTO /DATA DAS PROVAS 
(ON-LINE) 

(06/11 a 23/11) 

AGENDAMENTO /DATA DAS PROVAS 
(ON-LINE) 

(25/11 a 02/12) 

AGENDAMENTO /DATA DAS 
PROVAS (ON-LINE) 

(04/12 a 13/12) 
Bioquimica Estrutural/ 

J40A 
AGENDAMENTO /DATA DAS PROVAS 

(ON-LINE) 
(12/09 a 28/09) 

AGENDAMENTO /DATA DAS PROVAS 
(ON-LINE) 

(06/11 a 23/11) 

AGENDAMENTO /DATA DAS PROVAS 
(ON-LINE) 

(25/11 a 02/12) 

AGENDAMENTO /DATA DAS 
PROVAS (ON-LINE) 

(04/12 a 13/12) 
Bioquimica Metabolica/ 

J41A, J325 
AGENDAMENTO /DATA DAS PROVAS 

(ON-LINE) 
(12/09 a 28/09) 

AGENDAMENTO /DATA DAS PROVAS 
(ON-LINE) 

(06/11 a 23/11) 

AGENDAMENTO /DATA DAS PROVAS 
(ON-LINE) 

(25/11 a 02/12) 

AGENDAMENTO /DATA DAS 
PROVAS (ON-LINE) 

(04/12 a 13/12) 



 

Microbiologia e Micologia 
Clinica/ J42A 

AGENDAMENTO /DATA DAS PROVAS 
(ON-LINE) 

(12/09 a 28/09) 

AGENDAMENTO /DATA DAS PROVAS 
(ON-LINE) 

(06/11 a 23/11) 

AGENDAMENTO /DATA DAS PROVAS 
(ON-LINE) 

(25/11 a 02/12) 

AGENDAMENTO /DATA DAS 
PROVAS (ON-LINE) 

(04/12 a 13/12) 
Imunologia Clinica/ J558 AGENDAMENTO /DATA DAS PROVAS 

(ON-LINE) 
(12/09 a 28/09) 

AGENDAMENTO /DATA DAS PROVAS 
(ON-LINE) 

(06/11 a 23/11) 

AGENDAMENTO /DATA DAS PROVAS 
(ON-LINE) 

(25/11 a 02/12) 

AGENDAMENTO /DATA DAS 
PROVAS (ON-LINE) 

(04/12 a 13/12) 
Interpretaçao Clinico 
Laboratorial/ 247Z 

AGENDAMENTO /DATA DAS PROVAS 
(ON-LINE) 

(12/09 a 28/09) 

AGENDAMENTO /DATA DAS PROVAS 
(ON-LINE) 

(06/11 a 23/11) 

AGENDAMENTO /DATA DAS PROVAS 
(ON-LINE) 

(25/11 a 02/12) 

AGENDAMENTO /DATA DAS 
PROVAS (ON-LINE) 

(04/12 a 13/12) 
Parasitologia/ J528 AGENDAMENTO /DATA DAS PROVAS 

(ON-LINE) 
(12/09 a 28/09) 

AGENDAMENTO /DATA DAS PROVAS 
(ON-LINE) 

(06/11 a 23/11) 

AGENDAMENTO /DATA DAS PROVAS 
(ON-LINE) 

(25/11 a 02/12) 

AGENDAMENTO /DATA DAS 
PROVAS (ON-LINE) 

(04/12 a 13/12) 
AVISO: É INDISPENSÁVEL A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO COM FOTO E DIGITAL DURANTE A REALIZAÇÃO DA PROVA. 

 
 

MODALIDADE: PROVAS PRESENCIAIS (SOMENTE SUB E EXAME PRESENCIAIS) 
NP1, NP2- Laboratório de informática / PS E EXAME FARMÁCIA – Sala 212 / 2º ANDAR,  Campi T-2 

Profa. Dr. Angelma Genaro 

Disciplinas Avaliação NP1 
ON-LINE (AVA) 

Avaliação NP2 
ON-LINE (AVA) 

1º Encontro 
Prova Substitutiva (PS) 

Presencial 

2º Encontro 
Exame (Ex) 
Presencial 

Química Farmacêutica/54A8, 941X 
AGENDAMENTO /DATA DAS 

PROVAS (ON-LINE) 
(12/09 a 28/09) 

AGENDAMENTO /DATA DAS 
PROVAS (ON-LINE) 

(16/11 a 23/11) 

DATA DA PROVA (PRESENCIAL) 
(28/11/19) 
17h20-18h10 

DATA DAS PROVAS (PRESENCIAL) 
(12/12/19) 
17h20-18h10 

Tecnologia Quimico Farmaceutica/812V 
AGENDAMENTO /DATA DAS 

PROVAS (ON-LINE) 
(12/09 a 28/09) 

AGENDAMENTO /DATA DAS 
PROVAS (ON-LINE) 

(16/11 a 23/11) 

DATA DA PROVA (PRESENCIAL) 
(28/11/19) 
16h30-17h10 

DATA DAS PROVAS (PRESENCIAL) 
(12/12/19) 
16h30-17h10 

 
 
Prof. MSc. Carlos Rafael Dufrayer 

Disciplinas Avaliação NP1 
ON-LINE (AVA) 

Avaliação NP2 
ON-LINE (AVA) 

1º Encontro 
Prova Substitutiva (PS) 

Presencial 

2º Encontro 
Exame (Ex) 
Presencial 

Físico-química/32A1 
AGENDAMENTO /DATA DAS 

PROVAS (ON-LINE) 
(12/09 a 28/09) 

AGENDAMENTO /DATA DAS 
PROVAS (ON-LINE) 

(16/05-01/06) 

DATA DA PROVA (PRESENCIAL) 
(29/11/19) 
17h20-18h10 

DATA DAS PROVAS (PRESENCIAL) 
(13/12/19) 
17h20-18h10 

Metodologia instrumental de 
Análise/185Y 

AGENDAMENTO /DATA DAS 
PROVAS (ON-LINE) 

(12/09 a 28/09) 

AGENDAMENTO /DATA DAS 
PROVAS (ON-LINE) 

(16/05-01/06) 

DATA DA PROVA (PRESENCIAL) 
(26/11/19) 
17h20-18h10 

DATA DAS PROVAS (PRESENCIAL) 
(10/12/19) 
17h20-18h10 



 

Bioquímica Farm. e Molecular/ 32A4 
AGENDAMENTO /DATA DAS 

PROVAS (ON-LINE) 
(12/09 a 28/09) 

AGENDAMENTO /DATA DAS 
PROVAS (ON-LINE) 

(16/05-01/06) 

DATA DA PROVA (PRESENCIAL) 
(25/11/19) 
16h30-17h20 

DATA DAS PROVAS (PRESENCIAL) 
(09/12/19) 
16h30-17h20 

Química Analítica/145Y, 54A6 
AGENDAMENTO /DATA DAS 

PROVAS (ON-LINE) 
(12/09 a 28/09) 

AGENDAMENTO /DATA DAS 
PROVAS (ON-LINE) 

(16/05-01/06) 

DATA DA PROVA (PRESENCIAL) 
(25/11/19) 
17h20-18h10 

DATA DAS PROVAS (PRESENCIAL) 
(09/12/19) 
17h20-18h10 

Controle de Qualidade Fisico Quimico/ 
908N 

AGENDAMENTO /DATA DAS 
PROVAS (ON-LINE) 

(12/09 a 28/09) 

AGENDAMENTO /DATA DAS 
PROVAS (ON-LINE) 

(16/05-01/06) 

DATA DA PROVA (PRESENCIAL) 
(27/11/19) 
17h20-18h10 

DATA DAS PROVAS (PRESENCIAL) 
(11/12/19) 
17h20-18h10 

 
Profa. Dr. Elder Sales 

Disciplinas Avaliação NP1 
ON-LINE (AVA) 

Avaliação NP2 
ON-LINE (AVA) 

1º Encontro 
Prova Substitutiva (PS) 

Presencial 

2º Encontro 
Exame (Ex) 
Presencial 

Introdução à Farmacologia/32A2 
AGENDAMENTO /DATA DAS 

PROVAS (ON-LINE) 
(12/09 a 28/09) 

AGENDAMENTO /DATA DAS 
PROVAS (ON-LINE) 

(16/11 a 23/11) 

DATA DA PROVA (PRESENCIAL) 
(27/11/19) 

17h20-18h10 

DATA DAS PROVAS (PRESENCIAL) 
(11/12/19) 

17h20-18h10 
 
Profa. Ms. Fritz Kasbaum 

Disciplinas Avaliação NP1 
ON-LINE (AVA) 

Avaliação NP2 
ON-LINE (AVA) 

1º Encontro 
Prova Substitutiva (PS) 

Presencial 

2º Encontro 
Exame (Ex) 
Presencial 

Bioetica e Saude/ J597 
AGENDAMENTO /DATA DAS 

PROVAS (ON-LINE) 
(12/09 a 28/09) 

AGENDAMENTO /DATA DAS 
PROVAS (ON-LINE) 

(16/11 a 23/11) 

DATA DA PROVA (PRESENCIAL) 
(25/11/19) 

17h20-18h10 

DATA DAS PROVAS (PRESENCIAL) 
(09/12/19) 

17h20-18h10 
 
Profa. Dr. Guilherme Petito 

Disciplinas Avaliação NP1 
ON-LINE (AVA) 

Avaliação NP2 
ON-LINE (AVA) 

1º Encontro 
Prova Substitutiva (PS) 

Presencial 

2º Encontro 
Exame (Ex) 
Presencial 

Farmacologia/ 985N 
AGENDAMENTO /DATA DAS 

PROVAS (ON-LINE) 
(12/09 a 28/09) 

AGENDAMENTO /DATA DAS 
PROVAS (ON-LINE) 

(16/11 a 23/11) 

DATA DA PROVA (PRESENCIAL) 
(28/11/19)  

17h20-18h10 

DATA DAS PROVAS (PRESENCIAL) 
(12/12/19) 

17h20-18h10 
 
 
Profa. Dr. Gustavo Lage Costa 

Disciplinas Avaliação NP1 
ON-LINE (AVA) 

Avaliação NP2 
ON-LINE (AVA) 

1º Encontro 
Prova Substitutiva (PS) 

Presencial 

2º Encontro 
Exame (Ex) 
Presencial 



 

Bioqimica Clinica/ 852V 
AGENDAMENTO /DATA DAS 

PROVAS (ON-LINE) 
(12/09 a 28/09) 

AGENDAMENTO /DATA DAS 
PROVAS (ON-LINE) 

(16/11 a 23/11) 

DATA DA PROVA (PRESENCIAL) 
(26/11/19)  

17h20-18h10 

DATA DAS PROVAS (PRESENCIAL) 
(10/12/19) 

17h20-18h10 
 
 
Profa. Dr. Jonas Augusto Kunzler 

Disciplinas Avaliação NP1 
ON-LINE (AVA) 

Avaliação NP2 
ON-LINE (AVA) 

1º Encontro 
Prova Substitutiva (PS) 

Presencial 

2º Encontro 
Exame (Ex) 
Presencial 

Fisica Aplicada/31A9 
AGENDAMENTO /DATA DAS 

PROVAS (ON-LINE) 
(12/09 a 28/09) 

AGENDAMENTO /DATA DAS 
PROVAS (ON-LINE) 

(16/11 a 23/11) 

DATA DA PROVA (PRESENCIAL) 
(25/11/19)  

17h20-18h10 

DATA DAS PROVAS (PRESENCIAL) 
(09/12/19) 

17h20-18h10 

Matematica Aplicada/ 342Z 
AGENDAMENTO /DATA DAS 

PROVAS (ON-LINE) 
(12/09 a 28/09) 

AGENDAMENTO /DATA DAS 
PROVAS (ON-LINE) 

(16/11 a 23/11) 

DATA DA PROVA (PRESENCIAL) 
(25/11/19)  
18h10-19h 

DATA DAS PROVAS (PRESENCIAL) 
(09/12/19) 
18h10-19h 

Bioestatistica/392Z 
AGENDAMENTO /DATA DAS 

PROVAS (ON-LINE) 
(12/09 a 28/09) 

AGENDAMENTO /DATA DAS 
PROVAS (ON-LINE) 

(16/11 a 23/11) 

DATA DA PROVA (PRESENCIAL) 
(29/11/19)  
18h10-19h 

DATA DAS PROVAS (PRESENCIAL) 
(13/12/19) 
18h10-19h 

 
 
Profa. Dr. Julierme Jose de Oliveira 

Disciplinas Avaliação NP1 
ON-LINE (AVA) 

Avaliação NP2 
ON-LINE (AVA) 

1º Encontro 
Prova Substitutiva (PS) 

Presencial 

2º Encontro 
Exame (Ex) 
Presencial 

Imunologia/303Z 
AGENDAMENTO /DATA DAS 

PROVAS (ON-LINE) 
(12/09 a 28/09) 

AGENDAMENTO /DATA DAS 
PROVAS (ON-LINE) 

(16/11 a 23/11) 

DATA DA PROVA (PRESENCIAL) 
(28/11/19)  

16h30-17h20 

DATA DAS PROVAS (PRESENCIAL) 
(12/12/19) 

16h30-17h20 

Microbiologia/362Z 
AGENDAMENTO /DATA DAS 

PROVAS (ON-LINE) 
(12/09 a 28/09) 

AGENDAMENTO /DATA DAS 
PROVAS (ON-LINE) 

(16/11 a 23/11) 

DATA DA PROVA (PRESENCIAL) 
(28/11/19)  

17h20-18h10 

DATA DAS PROVAS (PRESENCIAL) 
(12/12/19) 

17h20-18h10 

Citologia Clinica/911X 
AGENDAMENTO /DATA DAS 

PROVAS (ON-LINE) 
(12/09 a 28/09) 

AGENDAMENTO /DATA DAS 
PROVAS (ON-LINE) 

(16/11 a 23/11) 

DATA DA PROVA (PRESENCIAL) 
(27/11/19)  
18h10-19h 

DATA DAS PROVAS (PRESENCIAL) 
(11/12/19) 
18h10-19h 

 
 
Profa. Dr. Luiza Teles Reino 

Disciplinas Avaliação NP1 
ON-LINE (AVA) 

Avaliação NP2 
ON-LINE (AVA) 

1º Encontro 
Prova Substitutiva (PS) 

Presencial 

2º Encontro 
Exame (Ex) 
Presencial 

Química Orgânica/ 54A5, 382Z 
AGENDAMENTO /DATA DAS 

PROVAS (ON-LINE) 
(12/09 a 28/09) 

AGENDAMENTO /DATA DAS 
PROVAS (ON-LINE) 

(16/11 a 23/11) 

DATA DA PROVA (PRESENCIAL) 
(25/11/19)  

17h20-18h10 

DATA DAS PROVAS (PRESENCIAL) 
(09/12/19) 

17h20-18h10 



 

 

 

 
Profa. Msc. Osvaldo J. da Silveira Neto 

Disciplinas Avaliação NP1 
ON-LINE (AVA) 

Avaliação NP2 
ON-LINE (AVA) 

1º Encontro 
Prova Substitutiva (PS) 

Presencial 

2º Encontro 
Exame (Ex) 
Presencial 

Parasitologia Clinica/34A5, J538 
AGENDAMENTO /DATA DAS 

PROVAS (ON-LINE) 
(12/09 a 28/09) 

AGENDAMENTO /DATA DAS 
PROVAS (ON-LINE) 

(16/11 a 23/11) 

DATA DA PROVA (PRESENCIAL) 
(28/11/19)  

17h20-18h10 

DATA DAS PROVAS (PRESENCIAL) 
(12/12/19) 

17h20-18h10 

 
Profa. Msc. Stephany Vieira Brito 

Disciplinas Avaliação NP1 
ON-LINE (AVA) 

Avaliação NP2 
ON-LINE (AVA) 

1º Encontro 
Prova Substitutiva (PS) 

Presencial 

2º Encontro 
Exame (Ex) 
Presencial 

Fisiologia Geral/178Z, J364 
AGENDAMENTO /DATA DAS 

PROVAS (ON-LINE) 
(12/09 a 28/09) 

AGENDAMENTO /DATA DAS 
PROVAS (ON-LINE) 

(16/11 a 23/11) 

DATA DA PROVA (PRESENCIAL) 
(28/11/19)  

17h20-18h10 

DATA DAS PROVAS (PRESENCIAL) 
(12/12/19) 

17h20-18h10 

Fisiologia Aplicada/195Y 
AGENDAMENTO /DATA DAS 

PROVAS (ON-LINE) 
(12/09 a 28/09) 

AGENDAMENTO /DATA DAS 
PROVAS (ON-LINE) 

(16/11 a 23/11) 

DATA DA PROVA (PRESENCIAL) 
(28/11/19)  

16h30-17h20 

DATA DAS PROVAS (PRESENCIAL) 
(12/12/19) 

16h30-17h20 

 
Profa. Dra. Stella Cristina Valdo Dias 

Disciplinas Avaliação NP1 
ON-LINE (AVA) 

Avaliação NP2 
ON-LINE (AVA) 

1º Encontro 
Prova Substitutiva (PS) 

Presencial 

2º Encontro 
Exame (Ex) 
Presencial 

Biologia, Citologia e Histologia/ 508S 
AGENDAMENTO /DATA DAS 

PROVAS (ON-LINE) 
(12/09 a 28/09) 

AGENDAMENTO /DATA DAS 
PROVAS (ON-LINE) 

(16/11 a 23/11) 

DATA DA PROVA (PRESENCIAL) 
(25/11/19)  

16h30-17h20 

DATA DAS PROVAS (PRESENCIAL) 
(09/12/19) 

16h30-17h20 

Genética e Citogenética/31A8, 382Z 
AGENDAMENTO /DATA DAS 

PROVAS (ON-LINE) 
(12/09 a 28/09) 

AGENDAMENTO /DATA DAS 
PROVAS (ON-LINE) 

(16/11 a 23/11) 

DATA DA PROVA (PRESENCIAL) 
(28/11/19)  

17h20-18h10 

DATA DAS PROVAS (PRESENCIAL) 
(12/12/19) 

17h20-18h10 

Fisiopatologia/323Z 
AGENDAMENTO /DATA DAS 

PROVAS (ON-LINE) 
(21/03-06/04) 

AGENDAMENTO /DATA DAS 
PROVAS (ON-LINE) 

(16/05-01/06) 

DATA DAS PROVAS (PRESENCIAL) 
(25/11/19) 
17h20-18h10 

DATA DAS PROVAS (PRESENCIAL) 
(09/12/19) 
17h20-18h10 



 

 

 

 
Profa. Esp. Stella Laila de Oliveira 

Disciplinas Avaliação NP1 
ON-LINE (AVA) 

Avaliação NP2 
ON-LINE (AVA) 

1º Encontro 
Prova Substitutiva (PS) 

Presencial 

2º Encontro 
Exame (Ex) 
Presencial 

Economia e Gestão Farmacêutica/31A7 
AGENDAMENTO /DATA DAS 

PROVAS (ON-LINE) 
(12/09 a 28/09) 

AGENDAMENTO /DATA DAS 
PROVAS (ON-LINE) 

(16/11 a 23/11) 

DATA DA PROVA (PRESENCIAL) 
(25/11/19)  

16h30-17h20 

DATA DAS PROVAS (PRESENCIAL) 
(09/12/19) 

16h30-17h20 

Tecnologia do Cosmético/ 842V 
AGENDAMENTO /DATA DAS 

PROVAS (ON-LINE) 
(12/09 a 28/09) 

AGENDAMENTO /DATA DAS 
PROVAS (ON-LINE) 

(16/11 a 23/11) 

DATA DA PROVA (PRESENCIAL) 
(26/11/19) 
16h30-17h20 

DATA DAS PROVAS (PRESENCIAL) 
(10/12/19) 
16h30-17h20 

Farmácia Homeopatia/823V 
AGENDAMENTO /DATA DAS 

PROVAS (ON-LINE) 
(12/09 a 28/09) 

AGENDAMENTO /DATA DAS 
PROVAS (ON-LINE) 

(16/11 a 23/11) 

DATA DA PROVA (PRESENCIAL) 
(26/11/19)  

17h20-18h10 

DATA DAS PROVAS (PRESENCIAL) 
(10/12/19) 

17h20-18h10 
 

Profa. Dra. Suzana Ferreira Alves 

Disciplinas Avaliação NP1 
ON-LINE (AVA) 

Avaliação NP2 
ON-LINE (AVA) 

1º Encontro 
Prova Substitutiva (PS) 

Presencial 

2º Encontro 
Exame (Ex) 
Presencial 

Legislaçao Farmaceutica/373Z, 879X 
AGENDAMENTO /DATA DAS 

PROVAS (ON-LINE) 
(12/09 a 28/09) 

AGENDAMENTO /DATA DAS 
PROVAS (ON-LINE) 

(16/11 a 23/11) 

DATA DA PROVA (PRESENCIAL) 
(28/11/19)  

17h20-18h10 

DATA DAS PROVAS (PRESENCIAL) 
(12/12/19) 

17h20-18h10 

Farmacia clinica hospitalar/393Z, 803V 
AGENDAMENTO /DATA DAS 

PROVAS (ON-LINE) 
(12/09 a 28/09) 

AGENDAMENTO /DATA DAS 
PROVAS (ON-LINE) 

(16/11 a 23/11) 

DATA DA PROVA (PRESENCIAL) 
(26/11/19)  

16h30-17h20 

DATA DAS PROVAS (PRESENCIAL) 
(10/12/19) 

16h30-17h20 

Farmacologia Aplicada/ 324Z 
AGENDAMENTO /DATA DAS 

PROVAS (ON-LINE) 
(12/09 a 28/09) 

AGENDAMENTO /DATA DAS 
PROVAS (ON-LINE) 

(16/11 a 23/11) 

DATA DA PROVA (PRESENCIAL) 
(26/11/19)  

17h20-18h10 

DATA DAS PROVAS (PRESENCIAL) 
(10/12/19) 

17h20-18h10 
 
Prof. Dr. Thiago Levi Silva Oliveira 

Disciplinas Avaliação NP1 
ON-LINE (AVA) 

Avaliação NP2 
ON-LINE (AVA) 

1º Encontro 
Prova Substitutiva (PS) 

Presencial 

2º Encontro 
Exame (Ex) 
Presencial 

Farmacognosia/ 54A7 
AGENDAMENTO /DATA DAS 

PROVAS (ON-LINE) 
(12/09 a 28/09) 

AGENDAMENTO /DATA DAS 
PROVAS (ON-LINE) 

(16/11 a 23/11) 

DATA DA PROVA (PRESENCIAL) 
(28/11/19)  

17h20-18h10 

DATA DAS PROVAS (PRESENCIAL) 
(12/12/19) 

17h20-18h10 



 

Farmacognosia Aplicada/ 343Z 
AGENDAMENTO /DATA DAS 

PROVAS (ON-LINE) 
(12/09 a 28/09) 

AGENDAMENTO /DATA DAS 
PROVAS (ON-LINE) 

(16/11 a 23/11) 

DATA DA PROVA (PRESENCIAL) 
(28/11/19)  

16h30-17h20 

DATA DAS PROVAS (PRESENCIAL) 
(12/12/19) 

16h30-17h20 

 

 

CRONOGRAMA DE DISCIPLINAS DP/AD – SEMESTRE 2019/2 

FARMÁCIA – Coordenação de Curso 

Profa. Esp. Stella Laila de Oliveira 

Disciplinas 1º Encontro 
Avaliação NP1 / NP2 – Entrega das atividades 

Atividade Prática Supervisionada (APS)/ 30A7, 30A8, 32A3, 212Z, 30A9 21/11/2019 
19h00 – 19h50 

Estudos Disciplinares (ED)/591Q, 696Q, 508Z 21/11/2019 
19h00 – 19h50 

Atividades Complementares/ 998N  21/11/2019 
19h00 – 19h50 

Obs. 1:  Para as disciplinas de APS e ED, este único encontro é para entrega dos trabalhos junto à Coordenação de Curso. Os temas dos trabalhos de APS estão afixados no mural do curso, os 
cadernos de ED estão disponíveis no site da Instituição. Os certificados comprobatórios de Atividades Complementares totalizando 100 horas, devem ser entregues na coordenação. 

 
CRONOGRAMA DE DISCIPLINAS DP/AD – SEMESTRE 2018/2 
FARMÁCIA – Laboratório de Informática / 1º ANDAR,  Campi T-2 

Profa. Esp. Stella Laila de Oliveira 

Disciplinas 1º Encontro  2º Encontro  3º Encontro 4º Encontro 

Projeto Tecnico Cientifico Interdisciplinar- 
PTCI /363Z, 262P 

08/10/2019 
16h30-17h20 

29/10/2019 
16h30-17h20 

19/11/2019 
16h30-17h20 

03/12/2019 
16h30-17h20 

Produçao Tecnico Cientifico Interdisciplinar 
– PTCI/ 383Z 

08/10/2019 
17h20-18h10 

29/10/2019 
17h20-18h10 

19/11/2019 
17h20-18h10 

03/12/2019 
17h20-18h10 

Obs.: Deverá ser entregue a versão atualizada do trabalho corrigida pelo orientador. 

 

 



 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA DE DISCIPLINAS DP/AD – SEMESTRE 2018/2 

FARMÁCIA – Supervisão dos Estágios   Profa. Esp. Stella Laila de Oliveira 

Disciplinas 1º Encontro 
Avaliação NP1 / NP2 

2º Encontro 
Relatório de Conclusão do Estágio 

Estágio Curricular (obrigatório)/ 872V 30/10/2019 
16h20-19h 

 
04/12/2019 
16h20-19h 

Entrega do RCE, fichas de frequências e fichas de avaliação 
(aluno e supervisor) 

 

Estagio I/ 552Y 30/10/2019 
16h20-19h 

 
04/12/2019 
16h20-19h 

Entrega do RCE, fichas de frequências e fichas de avaliação 
(aluno e supervisor) 

 

Estagio II/ 562Y 30/10/2019 
16h20-19h 

 
04/12/2019 
16h20-19h 

Entrega do RCE, fichas de frequências e fichas de avaliação 
(aluno e supervisor) 

 

Estagio III/ 572Y 30/10/2019 
16h20-19h 

 
04/12/2019 
16h20-19h 

Entrega do RCE, fichas de frequências e fichas de avaliação 
(aluno e supervisor) 

 

Estagio IV/ 582Y 30/10/2019 
16h20-19h 

 
04/12/2019 
16h20-19h 

Entrega do RCE, fichas de frequências e fichas de avaliação 



 

(aluno e supervisor) 
 

Obs: Deverá ser apresentado pelo aluno as fichas de frequência devidamente preenchidas e assinadas – reconhecimento de firma em cartório da assinatura do Supervisor (farmacêutico que 
supervisionou as atividades acadêmicas), conforme orientação disponível em http://www.suafaculdade.com.br/iueso/instituto/setor_estagios.asp).  

A falta de qualquer documento até a data (calendário acadêmico da Instituição) implicará na reprovação na disciplina. 

 

 

CONTEÚDO DAS DISCIPLINAS DE DP/AD MODALIDADE: PROVAS PRESENCIAIS 
CURSO DE FARMACIA – DISCIPLINAS DE DP/AD 

Obs.: O aluno deverá procurar o professor responsável pela disciplina que terá aplicação de prova presencial  
para obter esclarecimentos ou informações sobre os temas que serão abordados nas provas 

OFESSOR DISCIPLINA 1º ENCONTRO 
(CONTEÚDO NP1) 

2º ENCONTRO 
(CONTEÚDO NP2) 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Angelma Genaro Química 
Farmacêutica/5

4A8, 941X 

Definições de: droga, fármaco, medicamento e 
remédio. Nomenclatura de fármacos (nomes: 
genéricos, químicos, de registro, sigla e sinônimo). 
Classificação dos fármacos (estrutura química, 
emprego terapêutico, sistema alvo e ação 
farmacológica). 
Propriedades físico-químicas (pH e pka) dos 
fármacos – Parâmetros de solubilidade, 
eletrônicos e estéricos (estereoquímicos). 
Interações entre fármacos-receptores. 
Antiinflamatórios não esteroidais (AINES) e 
antiinflamatórios esteroidais (AIES). (REA, classe 
de fármacos, descrição resumida do mecanismo e 
emprego terapêutico). 
Hipnóticos e Sedativos (REA, classe de fármacos, 
descrição resumida do mecanismo e emprego 
terapêutico). 
Ansiolíticos e Antidepressivos (REA, classe de 
fármacos, descrição resumida do mecanismo e 
emprego terapêutico). 
Aula Teórica Antipsicóticos e Anticonvulsivantes 
(REA, classe de fármacos, descrição resumida do 
mecanismo e emprego terapêutico). 
Hipnoanalgésicos, Anestésicos locais e Gerais. 
Gases terapêuticos. (REA, classe de fármacos, 

Definições de: (droga, fármaco, medicamento e 
remédio). Nomenclatura de fármacos (nomes: 
genéricos, químicos, de registro, sigla e sinônimo). 
Classificação dos fármacos (estrutura química, 
emprego terapêutico, sistema alvo e ação 
farmacológica). 
Propriedades físico-químicas (pH e pka) dos 
fármacos – Parâmetros de solubilidade, 
eletrônicos e estéricos (estereoquímicos). 
Interações entre fármacos-receptores. 
Antiinflamatórios não esteroidais (AINES) e 
antiinflamatórios esteroidais (AIES). (REA, classe 
de fármacos, descrição resumida do mecanismo e 
emprego terapêutico). 
Hipnóticos e Sedativos (REA, classe de fármacos, 
descrição resumida do mecanismo e emprego 
terapêutico). 
Ansiolíticos e Antidepressivos (REA, classe de 
fármacos, descrição resumida do mecanismo e 
emprego terapêutico). 
Aula Teórica Antipsicóticos e Anticonvulsivantes 
(REA, classe de fármacos, descrição resumida do 
mecanismo e emprego terapêutico). 
Hipnoanalgésicos, Anestésicos locais e Gerais. 
Gases terapêuticos. (REA, classe de fármacos, 

ANDREI, C. C., FERREIRA, D. T., 
FACCIONE, M., FARIA, T. de J. Da 
química medicinal à química 
combinatória e modelagem 
molecular: um curso prático. São Paulo: 
2ed  Manole, 2003/2012  (Biblioteca Digital 
Minha Biblioteca)   
 
BARREIRO, E. J; FRAGA, C. A. M. Química 
medicinal: as bases moleculares da ação 
de fármacos. 2ed. Porto Alegre: Arte 
Médica, 2008.  (Biblioteca Digital Minha 
Biblioteca)   
 
KOROLKOVAS, A; BURKHALTER, J. H. 
Química farmacêutica. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 1988/2008.   
 
THOMAS, G. Química medicinal: uma 
introdução. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2012.   
MONTANARI, C. A. Química medicinal: 
métodos e fundamentos em planejamento 
de fármacos. São Paulo: Edusp, 2011.   

http://www.suafaculdade.com.br/iueso/instituto/setor_estagios.asp


 

OFESSOR DISCIPLINA 1º ENCONTRO 
(CONTEÚDO NP1) 

2º ENCONTRO 
(CONTEÚDO NP2) 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

descrição resumida do mecanismo e emprego 
terapêutico). 
Antimicrobianos:  b-lactâmicos (clássicos e não 
clássicos), Tetraciclinas, (REA, classe de fármacos, 
descrição resumida do mecanismo e emprego 
terapêutico). 
Sulfas e Quinolonas (REA, classe de fármacos, 
descrição resumida do mecanismo e emprego 
terapêutico). 
Antifúngicos e Antivirais 
Anti-hipertensivos inibidores da ECA. (REA, classe 
de fármacos, descrição resumida do mecanismo e 
emprego terapêutico). 
Diuréticos (REA, classe de fármacos, descrição 
resumida do mecanismo e emprego terapêutico). 
 

descrição resumida do mecanismo e emprego 
terapêutico). 
Antimicrobianos:  b-lactâmicos (clássicos e não 
clássicos), Tetraciclinas, (REA, classe de fármacos, 
descrição resumida do mecanismo e emprego 
terapêutico). 
Sulfas e Quinolonas (REA, classe de fármacos, 
descrição resumida do mecanismo e emprego 
terapêutico). 
Antifúngicos e Antivirais 
Anti-hipertensivos inibidores da ECA. (REA, classe 
de fármacos, descrição resumida do mecanismo e 
emprego terapêutico). 
Diuréticos (REA, classe de fármacos, descrição 
resumida do mecanismo e emprego terapêutico). 

Angelma Genaro Tecnologia 
Quimico 

Farmaceutica/8
12V 

Estereoquímica aplicada a fármacos 
Fármacos quirais: importância farmacêutica 
Forças de interação fármaco-receptor 
Principais mecanismos de ação dos fármacos 
Introdução de modelagem molecular de 
compostos bioativos 
Definição e estratégias utilizadas em modelagem 
molecular 
Fármacos introduzidos na terapêutica a partir da 
modelagem molecular 
Influência dos grupos funcionais na ação dos 
fármacos 
Ação farmacológica dos grupos funcionais 
Reatividade dos grupos funcionais 
Indústria químico-farmacêutica 
5.1. Segurança industrial 
5.2. Plantas químicas 
5.3 tipos de processos (contínuo, descontínuo) 
Introdução à operações unitárias e aos processos 
unitários 
Operações envolvendo sólidos e fluidos 
Operações envolvendo transferência de calor 
Operações envolvendo transferência de massa 
Fluxogramas de processos 
Processos exotérmicos 
Nitração 

Estereoquímica aplicada a fármacos 
Fármacos quirais: importância farmacêutica 
Forças de interação fármaco-receptor 
Principais mecanismos de ação dos fármacos 
Introdução de modelagem molecular de 
compostos bioativos 
Definição e estratégias utilizadas em modelagem 
molecular 
Fármacos introduzidos na terapêutica a partir da 
modelagem molecular 
Influência dos grupos funcionais na ação dos 
fármacos 
Ação farmacológica dos grupos funcionais 
Reatividade dos grupos funcionais 
Indústria químico-farmacêutica 
5.1. Segurança industrial 
5.2. Plantas químicas 
5.3 tipos de processos (contínuo, descontínuo) 
Introdução à operações unitárias e aos processos 
unitários 
Operações envolvendo sólidos e fluidos 
Operações envolvendo transferência de calor 
Operações envolvendo transferência de massa 
Fluxogramas de processos 
Processos exotérmicos 
Nitração 

ANDREI, C. C. Da química medicinal à 
química combinatória e modelagem 
molecular: um curso prático. 2.ed. São 
Paulo: Manole, 2003/2012 MINHA 
BIBLIOTECA 
BARREIRO, E. J; FRAGA, C. A. M. Química 
medicinal: as bases moleculares da ação 
de fármacos. 2.ed.  Porto Alegre: Artmed, 
2008 MINHA BIBLIOTECA 
HARDMAN, J. G.; LIMBIRD, L. E.; 
GOODMAN, L. S.; GILMAN, A. As bases 
farmacológicas da terapêutica 
.10.ed./11ed. Rio de Janeiro: Mc Graw Hill, 
2003/2010 MINHA BIBLIOTECA 
Bibliografia Complementar  
Manual de Denominações Comuns 
Brasileiras, DCB, DOU, Brasília, DF, 2013. 
Disponível em: 
http://www.anvisa.gov.br/hotsite/farmacop
eiabrasileira/conteudo/2013/Manual%20DC
B%202013%20Vers%C3%A3o%20final.pd
f. Acesso em: 06 jun 2018. CD 
KOROLKOVAS, A.; FRANÇA, F. F. de A. C. 
Dicionário Terapêutico Guanabara (DTG). 
15.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2008 MINHA BIBLIOTECA 



 

OFESSOR DISCIPLINA 1º ENCONTRO 
(CONTEÚDO NP1) 

2º ENCONTRO 
(CONTEÚDO NP2) 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Halogenação 
Sulfonação 
Hidrogenação 
Processos endotérmicos 
Aminação 
Alquilação 
Oxidação 
Esterificação 
Aplicação de processos unitários na síntese de 
fármacos 
 ácido acetilsalicílico 
 ácido pícrico 
Benzocaína 
Acetanilida 
Hidrogenação de óleos 
 paracetamol 
Balanço de material 
Tratamento de resíduos da indústria químico-
farmacêutica e farmacêutica. 
 

Halogenação 
Sulfonação 
Hidrogenação 
Processos endotérmicos 
Aminação 
Alquilação 
Oxidação 
Esterificação 
Aplicação de processos unitários na síntese de 
fármacos 
 ácido acetilsalicílico 
 ácido pícrico 
Benzocaína 
Acetanilida 
Hidrogenação de óleos 
 paracetamol 
Balanço de material 
Tratamento de resíduos da indústria químico-
farmacêutica e farmacêutica. 
 

KOROLKOVAS, A.; BURKHALTER, J. H. 
Química farmacêutica. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2008 
HAGE, D S.; CARR J.D. Química analítica e 
análise quantitativa. São Paulo: Pearson 
Brasil, 2012 
THOMAS, G. Química Medicinal: uma 
introdução. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2010/2012 
HILSDORF, J W. Química tecnológica. São 
Paulo: Thomson, 2015 
 

Carlos Rafael 
Dufrayer 

Físico-
química/32A1 

Velocidade de uma reação química. 
- conceito de mol, número de mols (n) e 
concentração molar (m). 
- definição e cálculo de velocidade instantânea e 
velocidade média para uma reação química. 
- equação de velocidade de reação e constante de 
velocidade. 
- ordem de reação (ordem zero, primeira ordem e 
segunda ordem). 
Equilíbrio químico para ácidos e bases conjugadas. 
- equilíbrio químico para reações reversíveis. 
- ácidos e bases conjugadas (teoria protônica de 
bronsted-lowry e teoria de lewis). 
- constante de equilíbrio para ácidos e bases (ka e 
kb). 
- potencial iônico para ácidos e bases (pka e pkb). 
 equilíbrio em meio aquoso 
- equilíbrio iônico da água e produto iônico da 
água (kw). 
- relação entre equilíbrio, ph e poh. 
- efeito tampão e equação de henderson-
hasselbalch. 

Velocidade de uma reação química. 
- conceito de mol, número de mols (n) e 
concentração molar (m). 
- definição e cálculo de velocidade instantânea e 
velocidade média para uma reação química. 
- equação de velocidade de reação e constante de 
velocidade. 
- ordem de reação (ordem zero, primeira ordem e 
segunda ordem). 
Equilíbrio químico para ácidos e bases conjugadas. 
- equilíbrio químico para reações reversíveis. 
- ácidos e bases conjugadas (teoria protônica de 
bronsted-lowry e teoria de lewis). 
- constante de equilíbrio para ácidos e bases (ka e 
kb). 
- potencial iônico para ácidos e bases (pka e pkb). 
 equilíbrio em meio aquoso 
- equilíbrio iônico da água e produto iônico da 
água (kw). 
- relação entre equilíbrio, ph e poh. 
- efeito tampão e equação de henderson-
hasselbalch. 

CASTELLAN, G. FUNDAMENTOS DE 
FÍSICO-QUÍMICA. RIO DE JANEIRO: 
LTC, 2014/ 2015. CHANG R. FÍSICO-
QUÍMICA: PARA AS CIÊNCIAS QUÍMICAS 
E BIOLÓGICAS. PORTO ALEGRE: AMGH, 
2010.  (BIBLIOTECA DIGITAL MINHA 
BIBLIOTECA) 
FELTRE, RICARDO. QUÍMICA FÍSICO-
QUÍMICA. 7. ED. SÃO PAULO: MODERNA, 
2004/2014.   
HARTWIG, D. R.; SOUZA, E. DE; MOTA, R. 
N. QUÍMICA 2: FÍSICO-QUÍMICA.. SÃO 
PAULO: SCIPIONE, 1999.  
 



 

OFESSOR DISCIPLINA 1º ENCONTRO 
(CONTEÚDO NP1) 

2º ENCONTRO 
(CONTEÚDO NP2) 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Dispersões e solubilidade dos fármacos – parte i 
- soluções: definição, classificação e propriedades. 
- definição de solubilidade e constante de 
solubilidade.  
- lipossolubilidade e hidrossolubilidade. 
- conceito de partição e coeficiente de partição. 
Dispersões e solubilidade dos fármacos – parte ii 
- relação entre a constante de solubilidade e a 
temperatura (curva de solubilidade). 
- classificação das soluções (saturada, insaturada 
e supersaturada). 
- coloides e suspensões: definição, classificação, 
propriedades e estabilidade. 
Cristais e amorfos e implicações nas propriedades 
físico-químicas dos fármacos. 
- diferença entre sólido cristalino e amorfo e 
relação com as propriedades físico-químicas dos 
fármacos. 
- estrutura cristalina básica e polimorfismo de 
cristais.  
- influência do polimorfismo sobre a solubilidade e 
ponto de fusão dos fármacos. 
Preparo de soluções e cálculo de concentração – 
parte i  
- cálculos envolvendo concentração em título (%), 
ppm e molaridade (mol/l); 
Preparo de soluções e cálculo de concentração - 
parte ii 
- definição de equivalente-grama e número de 
equivalentes para ácidos, bases e sais.  
- cálculos envolvendo normalidade (equivalente 
por litro) e miliequivalentes. 
Princípio de le chatelier e deslocamento de 
reações em equilíbrio 
- constante de equilíbrio (kc e kp).  
-  princípio de le chatelier e deslocamento do 
equilíbrio. 
- lei da diluição de ostwald.  
Fatores que afetam a velocidade de uma reação 
química. 
- fatores que afetam a velocidade de uma reação 
química (temperatura, pressão, concentração, 

Dispersões e solubilidade dos fármacos – parte i 
- soluções: definição, classificação e propriedades. 
- definição de solubilidade e constante de 
solubilidade.  
- lipossolubilidade e hidrossolubilidade. 
- conceito de partição e coeficiente de partição. 
Dispersões e solubilidade dos fármacos – parte ii 
- relação entre a constante de solubilidade e a 
temperatura (curva de solubilidade). 
- classificação das soluções (saturada, insaturada 
e supersaturada). 
- coloides e suspensões: definição, classificação, 
propriedades e estabilidade. 
Cristais e amorfos e implicações nas propriedades 
físico-químicas dos fármacos. 
- diferença entre sólido cristalino e amorfo e 
relação com as propriedades físico-químicas dos 
fármacos. 
- estrutura cristalina básica e polimorfismo de 
cristais.  
- influência do polimorfismo sobre a solubilidade e 
ponto de fusão dos fármacos. 
Preparo de soluções e cálculo de concentração – 
parte i  
- cálculos envolvendo concentração em título (%), 
ppm e molaridade (mol/l); 
Preparo de soluções e cálculo de concentração - 
parte ii 
- definição de equivalente-grama e número de 
equivalentes para ácidos, bases e sais.  
- cálculos envolvendo normalidade (equivalente 
por litro) e miliequivalentes. 
Princípio de le chatelier e deslocamento de 
reações em equilíbrio 
- constante de equilíbrio (kc e kp).  
-  princípio de le chatelier e deslocamento do 
equilíbrio. 
- lei da diluição de ostwald.  
Fatores que afetam a velocidade de uma reação 
química. 
- fatores que afetam a velocidade de uma reação 
química (temperatura, pressão, concentração, 
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presença de catalisador e superfície de contato). 
- relação entre velocidade de reação, ordem de 
reação e ação e degradação de fármaco. 
 termoquímica 
- conceito de entalpia de reação. Diferença entre 
reações exotérmicas e endotérmicas. 
- energia de ativação (ea). Gráfico de variação de 
entalpia em reações endotérmicas e exotérmicas. 
- catalisador. Diferença entre catálise homogênea 
e heterogênea e influência sobre a energia de 
ativação. 
 

presença de catalisador e superfície de contato). 
- relação entre velocidade de reação, ordem de 
reação e ação e degradação de fármaco. 
 termoquímica 
- conceito de entalpia de reação. Diferença entre 
reações exotérmicas e endotérmicas. 
- energia de ativação (ea). Gráfico de variação de 
entalpia em reações endotérmicas e exotérmicas. 
- catalisador. Diferença entre catálise homogênea 
e heterogênea e influência sobre a energia de 
ativação. 
 

Carlos Rafael 
Dufrayer 

Metodologia 
instrumental de 

Análise/185Y 

Introdução à Análise Instrumental: conceito de 
análise química e dosagem. Diferença entre 
análise qualitativa e quantitativa. Padrão Analítico 
e Padrão Cromatográfico (diferença, grau de 
pureza, importância para a análise instrumental). 
Exemplos e aplicação de análise instrumental na 
área farmacêutica (desenvolvimento de produtos, 
controle de qualidade, análise clínica, etc).  
Introdução aos Métodos Espectroscópicos: 
Definição de Radiação Eletromagnética e Espectro 
Eletromagnético. Interação entre radiação e 
matéria (absorção e emissão). Estados 
Energéticos de Átomos e Moléculas. Espectros 
eletrônicos.  
Espectrofotometria UV/Visível: Lei de Beer-
Lambert. Absortividade e Absortividade Molar. 
Desvios da Lei de Beer-Lambert. Relação entre 
absorção de radiação e estrutura molecular: 
Grupos cromóforos. Espectrofotômetros de feixe 
simples e feixe duplo. Fontes de radiação, 
Seletores de comprimento de onda, Filtros de 
absorção e de interferência, Monocromadores, 
Transdutores fotossensíveis. Variáveis que afetam 
a análise espectrofotométrica. 
Espectrofotometria UV/Visível: Métodos 
Quantitativos de análise espectrofotométrica: 
montagem de curva de calibração (padronização 
externa e interna), adição de padrão e 
comparação com padrão segundo Lei de Beer-
Lambert. Resolução de exercícios referentes a 

Introdução à Análise Instrumental: conceito de 
análise química e dosagem. Diferença entre 
análise qualitativa e quantitativa. Padrão Analítico 
e Padrão Cromatográfico (diferença, grau de 
pureza, importância para a análise instrumental). 
Exemplos e aplicação de análise instrumental na 
área farmacêutica (desenvolvimento de produtos, 
controle de qualidade, análise clínica, etc).  
Introdução aos Métodos Espectroscópicos: 
Definição de Radiação Eletromagnética e Espectro 
Eletromagnético. Interação entre radiação e 
matéria (absorção e emissão). Estados 
Energéticos de Átomos e Moléculas. Espectros 
eletrônicos.  
Espectrofotometria UV/Visível: Lei de Beer-
Lambert. Absortividade e Absortividade Molar. 
Desvios da Lei de Beer-Lambert. Relação entre 
absorção de radiação e estrutura molecular: 
Grupos cromóforos. Espectrofotômetros de feixe 
simples e feixe duplo. Fontes de radiação, 
Seletores de comprimento de onda, Filtros de 
absorção e de interferência, Monocromadores, 
Transdutores fotossensíveis. Variáveis que afetam 
a análise espectrofotométrica. 
Espectrofotometria UV/Visível: Métodos 
Quantitativos de análise espectrofotométrica: 
montagem de curva de calibração (padronização 
externa e interna), adição de padrão e 
comparação com padrão segundo Lei de Beer-
Lambert. Resolução de exercícios referentes a 

MENDHAM, J.; DENNEY, R. C.; BARNES, J. 
D.; THOMAS, M. Vogel: química analítica 
quantitativa. 6.ed. São Paulo: LTC, 
2008/2015 MINHA BIBLIOTECA  
HAGE, D S.; CARR J.D. Química analítica e 
análise quantitativa. São Paulo: Pearson 
Brasil, 2012. 
ATKINS, P.; JONES, L. Princípios de 
química: questionando a vida moderna e o 
meio ambiente. 3.ed./5.ed. Porto Alegre: 
Editora Bookman, 2007/2012 MINHA 
BIBLIOTECA 
SKOOG, D. A.; HOLLER, F. J.; NIEMAN, T. 
A.; CROUCH, S. R. Princípios de análise 
instrumental. 5.ed./6.ed. São Paulo: 
Bookman: São Paulo, 2002/2009  
KOTZ, J.C.; TREICHEL JUNIOR, P. M. 
WEAVER, G. C. Química geral e reações 
químicas. 5.ed./6.ed. São Paulo: Thomson/ 
Cengage Learning, 2005/2014 2 vol. 
MINHA BIBLIOTECA 
HARRIS, D. C. Análise química quantitativa. 
7.ed. São Paulo: LTC, 2008 MINHA 
BIBLIOTECA 
CHANG, R. Química geral: conceitos 
essenciais. 4.ed.Sâo Paulo: Mc Graw-Hill, 
2010 MINHA BIBLIOTECA 
SKOOG, D. A. Fundamentos de química 
analítica. 9.ed. São Paulo: Thomson, 
2006/2014 MINHA BIBLIOTECA 
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análises espectrofotométricas. 
Espectrometria de Fluorescência / 
Espectrofluorimetria: Mecanismos moleculares 
associados à fluorescência e fosforescência.  
Espectros de excitação e de emissão. Relação 
entre fluorescência e concentração. Análise 
quantitativa: Variáveis que afetam a análise 
quantitativa. Espectrofluorímetros. Aplicações 
Farmacêuticas. Resolução de exercícios referentes 
a análises espectrofluorimétricas 
Espectrometria de Absorção Atômica: Conceito. 
Procedimentos de atomização. Instrumentação. 
Interferências (químicas e espectrais). Métodos de 
correção de interferências. Análises qualitativas e 
quantitativas por espectrometria de absorção 
atômica (exemplos e principais aplicações). 
Aplicações Farmacêuticas.  
Espectrometria de Infravermelho: Teoria da 
absorção no infravermelho. Instrumentação 
Básica. Principais aplicações da espectrometria no 
infravermelho. Resolução de exercícios. 
Introdução às Técnicas Cromatográficas: Conceito 
de Separação Cromatográfica. Afinidade Química: 
Interações Intermoleculares (dipolo-dipolo, dipolo 
induzido-dipolo induzido, ligação de hidrogênio)  
Cromatografia Líquida de Camada Delgada (CCD): 
Conceito e Instrumentação Básica. Técnica de 
Separação. Fase Móvel e Fase Estacionária. 
Relação entre a Estrutura Molecular e a Separação 
em CCD. Aplicações Farmacêuticas. 
Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE): 
Conceito e Instrumentação Básica. Eficiência da 
coluna em cromatografia líquida. Coluna Analítica 
e Coluna Preparativa. Principais detectores para 
cromatografia líquida Métodos Cromatográficos 
em Coluna (Fase Normal e Fase Reversa). Fase 
Estacionária: Apolar (adsorção); Não iônica polar 
(partilha - fase normal e inversão de fase): Iônica; 
Gel (exclusão molecular). Fase Móvel (método 
isocrático e com gradiente de solventes). 
Aplicações Farmacêuticas. 
Cromatografia Gasosa:  

análises espectrofotométricas. 
Espectrometria de Fluorescência / 
Espectrofluorimetria: Mecanismos moleculares 
associados à fluorescência e fosforescência.  
Espectros de excitação e de emissão. Relação 
entre fluorescência e concentração. Análise 
quantitativa: Variáveis que afetam a análise 
quantitativa. Espectrofluorímetros. Aplicações 
Farmacêuticas. Resolução de exercícios referentes 
a análises espectrofluorimétricas 
Espectrometria de Absorção Atômica: Conceito. 
Procedimentos de atomização. Instrumentação. 
Interferências (químicas e espectrais). Métodos de 
correção de interferências. Análises qualitativas e 
quantitativas por espectrometria de absorção 
atômica (exemplos e principais aplicações). 
Aplicações Farmacêuticas. 
Espectrometria de Infravermelho: Teoria da 
absorção no infravermelho. Instrumentação 
Básica. Principais aplicações da espectrometria no 
infravermelho. Resolução de exercícios. 
Introdução às Técnicas Cromatográficas: Conceito 
de Separação Cromatográfica. Afinidade Química: 
Interações Intermoleculares (dipolo-dipolo, dipolo 
induzido-dipolo induzido, ligação de hidrogênio)  
Cromatografia Líquida de Camada Delgada (CCD): 
Conceito e Instrumentação Básica. Técnica de 
Separação. Fase Móvel e Fase Estacionária. 
Relação entre a Estrutura Molecular e a Separação 
em CCD. Aplicações Farmacêuticas. 
Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE): 
Conceito e Instrumentação Básica. Eficiência da 
coluna em cromatografia líquida. Coluna Analítica 
e Coluna Preparativa. Principais detectores para 
cromatografia líquida Métodos Cromatográficos 
em Coluna (Fase Normal e Fase Reversa). Fase 
Estacionária: Apolar (adsorção); Não iônica polar 
(partilha - fase normal e inversão de fase): Iônica; 
Gel (exclusão molecular). Fase Móvel (método 
isocrático e com gradiente de solventes). 
Aplicações Farmacêuticas. 
Cromatografia Gasosa:  
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Conceitos e teoria da separação cromatográfica. 
Princípios da cromatografia gasosa. 
Instrumentação. Fases estacionárias, injetores e 
detectores para CG. Aplicações  
Exercícios envolvendo CLAE, CCD e CG. 
Identificação de método e interpretação de 
resultados. 
Introdução aos Métodos Eletroquímicos: Potencial 
de Redução. Tabela de Potencial Padrão. Equação 
de Nernst. Sinal analítico. Célula galvânica e 
eletroquímica. Potencial de célula eletroquímica. 
Potencial de eletrodo. Eletrodo padrão de 
hidrogênio. 
Potenciometria: Teoria da potenciometria. 
Eletrodos de referência e eletrodos indicadores. 
Classificação dos Eletrodos: metálicos e seletivos 
de membrana. Eletrodo de pH (composição e 
método de detecção). Calibração de eletrodo 
seletivo. Fundamentos da Titulação 
Potenciométrica. Aplicações Farmacêuticas de 
análises potenciométricas. 

Conceitos e teoria da separação cromatográfica. 
Princípios da cromatografia gasosa. 
Instrumentação. Fases estacionárias, injetores e 
detectores para CG. Aplicações  
Exercícios envolvendo CLAE, CCD e CG. 
Identificação de método e interpretação de 
resultados. 
Introdução aos Métodos Eletroquímicos: Potencial 
de Redução. Tabela de Potencial Padrão. Equação 
de Nernst. Sinal analítico. Célula galvânica e 
eletroquímica. Potencial de célula eletroquímica. 
Potencial de eletrodo. Eletrodo padrão de 
hidrogênio. 
Potenciometria: Teoria da potenciometria. 
Eletrodos de referência e eletrodos indicadores. 
Classificação dos Eletrodos: metálicos e seletivos 
de membrana. Eletrodo de pH (composição e 
método de detecção). Calibração de eletrodo 
seletivo. Fundamentos da Titulação 
Potenciométrica. Aplicações Farmacêuticas de 
análises potenciométricas. 

Carlos Rafael 
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Bioquímica 
Farm. e 

Molecular/ 
32A4 

Mecanismos gerais de ação de fármacos (possíveis 
locais de ação) 
Estudos das membranas, métodos de 
comunicação intercelular, canais iônicos e ATPases 
de membrana; 
Fatores que influenciam na catálise enzimática e 
mecanismo de ação das enzimas de Michaelis-
Menten e alostéricas. Cinética enzimática e 
regulação da atividade enzimática: inibição e 
indução enzimática 
Estudo dos receptores transmembrânicos e 
citoplasmáticos e classificação com a resposta 
fisiológica e farmacológica. Interação receptor-
ligante: conceitos básicos, forças dominantes. 
Ativadores e inibidores dos receptores. Ativação 
do AMPc.  
Transdução de sinal: estudo da resposta celular 
após ativação/desativação do receptor por um 
ligante. Estudo da via do RAS 
Bases moleculares do metabolismo envolvendo 
processos fisiológicos, metabolismo oxidativo, 

Mecanismos gerais de ação de fármacos (possíveis 
locais de ação) 
Estudos das membranas, métodos de 
comunicação intercelular, canais iônicos e ATPases 
de membrana; 
Fatores que influenciam na catálise enzimática e 
mecanismo de ação das enzimas de Michaelis-
Menten e alostéricas. Cinética enzimática e 
regulação da atividade enzimática: inibição e 
indução enzimática 
Estudo dos receptores transmembrânicos e 
citoplasmáticos e classificação com a resposta 
fisiológica e farmacológica. Interação receptor-
ligante: conceitos básicos, forças dominantes. 
Ativadores e inibidores dos receptores. Ativação 
do AMPc.  
Transdução de sinal: estudo da resposta celular 
após ativação/desativação do receptor por um 
ligante. Estudo da via do RAS 
Bases moleculares do metabolismo envolvendo 
processos fisiológicos, metabolismo oxidativo, 

NELSON, D. L.; COX, M; M.; LEHNINGER, 
A. L. Lehninger: princípios de bioquímica. 
3.ed./4.ed./6.ed. São Paulo: Sarvier, 
2002/2014 
21 ex. 577.1 N425L 
HARDMAN, J. G.; LIMBIRD, L. E.; 
GOODMAN, L. S.; GILMAN, A. As bases 
farmacológicas da terapêutica 
.10.ed./11ed. Rio de Janeiro: Mc Graw Hill, 
2003/2010 MINHA BIBLIOTECA 
12 ex. 615 G653b  
MURRAY, R.K.; GRANNER, D. K.; MAYES, 
P.A.; RODWELL, V. W. Harper: bioquímica. 
9.ed. São Paulo: Atheneu, 2002 
14 ex. 577.1 H293 
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processo inflamatório (ação de AINEs e 
esteroidais) e transmissão sináptica 
(neurotransmissores excitatórios e inibitórios, 
substancias colinérgicas e anticolinérgicas) 
Noções de biologia molecular: Replicação, 
Transcrição (operon LAC) e Tradução: estudo dos 
processos e ativação ou inibição das enzimas 
relacionadas 
Métodos de extração e purificação de DNA e RNA 
e aplicações 
Técnicas de DNA recombinante, clonagem 
molecular, construção de vetores e enzimas de 
restrição 
Visão geral dos processos fermentativos: 
definição, classificação e importância 
Fermentação como processo unitário. 
Cinética dos processos fermentativos 
Processos fermentativos: contínuo, semi-contínuo, 
descontínuo e descontínuo alimentado 
Fermentação alcoólica 
Fermentação lática 
Produção de antibióticos 
Tratamento de resíduos sólidos e líquidos por 
fermentação 
 

processo inflamatório (ação de AINEs e 
esteroidais) e transmissão sináptica 
(neurotransmissores excitatórios e inibitórios, 
substancias colinérgicas e anticolinérgicas) 
Noções de biologia molecular: Replicação, 
Transcrição (operon LAC) e Tradução: estudo dos 
processos e ativação ou inibição das enzimas 
relacionadas 
Métodos de extração e purificação de DNA e RNA 
e aplicações 
Técnicas de DNA recombinante, clonagem 
molecular, construção de vetores e enzimas de 
restrição 
Visão geral dos processos fermentativos: 
definição, classificação e importância 
Fermentação como processo unitário. 
Cinética dos processos fermentativos 
Processos fermentativos: contínuo, semi-contínuo, 
descontínuo e descontínuo alimentado 
Fermentação alcoólica 
Fermentação lática 
Produção de antibióticos 
Tratamento de resíduos sólidos e líquidos por 
fermentação 
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Química 
Analítica/145Y, 

54A6 

Apresentação de ementa e bibliografia. Definição 
de QA Introdução a lógica da marcha analítica, 
Identificação dos principais cátions(Alcalinos, 
alcalinoterrosos, Ag,Hg,Pb) e  ânions( SO4 -2,NO3 -, 
Cl-,Br -, CO3 -2,  via seca e úmida(reações com 
formação de precipitados) 
Conceitos fundamentais de análises gravimétricas 
e titrimétricas. 
Unidades de massa e 
de concentração de soluções, 
tratamento de dados analíticos, Tipos de análises 
gravimétricas e titrimétricas. 
Estatística  aplicada aos cálculos em Quantitativa 
(média ,desvio padrão, teste F para comparação 
de resultados , parâmetros de validação de 
métodos analíticos: exatidão e precisão. 
Volumetria de  Neutralização ( Indicadores, curvas 

Apresentação de ementa e bibliografia. Definição 
de QA Introdução a lógica da marcha analítica, 
Identificação dos principais cátions(Alcalinos, 
alcalinoterrosos, Ag,Hg,Pb) e  ânions( SO4 -2,NO3 -, 
Cl-,Br -, CO3 -2,  via seca e úmida(reações com 
formação de precipitados) 
Conceitos fundamentais de análises gravimétricas 
e titrimétricas. 
Unidades de massa e 
de concentração de soluções, 
tratamento de dados analíticos, Tipos de análises 
gravimétricas e titrimétricas. 
Estatística  aplicada aos cálculos em Quantitativa 
(média ,desvio padrão, teste F para comparação 
de resultados , parâmetros de validação de 
métodos analíticos: exatidão e precisão. 
Volumetria de  Neutralização ( Indicadores, curvas 

SKOOG, D. A.; HOLLER, F. J.; NIEMAN, T. 
A.; CROUCH, S. R. Princípios de análise 
instrumental. 5.ed./6.ed. São Paulo: 
Bookman: São Paulo, 2002/2009 
KOTZ, J.C.; TREICHEL JUNIOR, P. M. 
WEAVER, G. C. Química geral e reações 
químicas. 5.ed./6.ed. São Paulo: 
Thomson/ Cengage Learning, 2005/2014 2 
vol. MINHA BIBLIOTECA 
MENDHAM, J.; DENNEY, R. C.; BARNES, J. 
D.; THOMAS, M. Vogel: química analítica 
quantitativa. 6.ed. São Paulo: LTC, 
2008/2015 MINHA BIBLIOTECA 
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de titulação ,padrões primários, padronização de 
soluções e determinação de fator de correção)   
 Volumetria de precipitação(Método de Mohr.  
Método de Volhard, Método de Fajans , 
Indicadores. Erro de  titulação,Cálculos)  
Oxido-redução 
(Permanganometria,    Fundamentos teóricos da 
volumetria de Oxidação – redução Indicadores 
redox. Erro de titulação ,Cálculos)    
Gravimetria (Bases da análise gravimétrica. 
Formação de precipitados. 
Nucleação.  Crescimento de 
partículas.Supersaturação e supersaturação 
relativa.Precipitação em meio homogêneo. 
Contaminação de precipitados. Lavagem de 
precipitados,Calcinação. Cálculos. 
 

de titulação ,padrões primários, padronização de 
soluções e determinação de fator de correção)   
 Volumetria de precipitação(Método de Mohr.  
Método de Volhard, Método de Fajans , 
Indicadores. Erro de  titulação,Cálculos)  
Oxido-redução 
(Permanganometria,    Fundamentos teóricos da 
volumetria de Oxidação – redução Indicadores 
redox. Erro de titulação ,Cálculos)    
Gravimetria (Bases da análise gravimétrica. 
Formação de precipitados. 
Nucleação.  Crescimento de 
partículas.Supersaturação e supersaturação 
relativa.Precipitação em meio homogêneo. 
Contaminação de precipitados. Lavagem de 
precipitados,Calcinação. Cálculos. 
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Controle de 
Qualidade Fisico 
Quimico/ 908N 

Rotinas inerentes ao departamento de controle de 
qualidade. A indústria Farmacêutica: atividades 
dos laboratórios de controle de qualidade físico-
químico. Atividades do departamento da garantia 
de qualidade e de controle físico-químico. 
Análise Farmacopeica. Padrões e substâncias 
químicas de referência & Grau de pureza de 
matérias-primas e reagentes.  
Especificações de Qualidade. 
Águas utilizadas em estabelecimentos 
farmacêuticos.  
Controle de Qualidade de matérias-primas: 
Ensaios-limite. 
Controle de Qualidade físico-químico de 
medicamentos líquidos e semi-sólidos. Testes 
Físicos em Formas Farmacêuticas Sólidas. 
Doseamento Titulométrico. Monografias 
Farmacopéicas com produtos acabados.  
Técnicas instrumentais aplicadas em análises de 
medicamentos e cosméticos (I): Karl Fischer, 
Espectrometria UV-VIS e Infravermelho. 
Monografias Farmacopéicas. 
Técnicas instrumentais aplicadas em análises de 
medicamentos e cosméticos (II): Cromatografia 
Líquida de Alta Eficiência (CLAE) e Cromatografia 
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Análise Farmacopeica. Padrões e substâncias 
químicas de referência & Grau de pureza de 
matérias-primas e reagentes.  
Especificações de Qualidade. 
Águas utilizadas em estabelecimentos 
farmacêuticos.  
Controle de Qualidade de matérias-primas: 
Ensaios-limite. 
Controle de Qualidade físico-químico de 
medicamentos líquidos e semi-sólidos. Testes 
Físicos em Formas Farmacêuticas Sólidas. 
Doseamento Titulométrico. Monografias 
Farmacopéicas com produtos acabados.  
Técnicas instrumentais aplicadas em análises de 
medicamentos e cosméticos (I): Karl Fischer, 
Espectrometria UV-VIS e Infravermelho. 
Monografias Farmacopéicas. 
Técnicas instrumentais aplicadas em análises de 
medicamentos e cosméticos (II): Cromatografia 
Líquida de Alta Eficiência (CLAE) e Cromatografia 
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Validação de Metodologia Analítica. 
Tabelas Militar Standard. Conceitos de Nível de 
Qualidade Aceitável. Classificação de defeitos 
Desvios da Qualidade de Medicamentos (RDC 
210/03) 
Análise de Vidros. Análise de Plásticos. Análise 
bisnagas de metais. 
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Elder Sales Introdução à 
Farmacologia/3

2A2 

Introdução à farmacologia: histórico, referências 
importantes, definições. 
Conceitos da divisão da farmacologia. 
Formas farmacêuticas, absorção e vias de 
administração de fármacos, conceito; vantagens e 
desvantagens. 
Mecanismo de ação dos fármacos (agonismo e 
antagonismo); 
Alvos para ação dos fármacos (enzimas, canais, 
receptores e moléculas transportadoras). 
Definir índice terapêutico, reações adversas, 
tolerância, alergia e idiossincrasia, interações 
medicamento-medicamento, medicamento-
alimento/bebida. 
Transportes membranares: conceito e fatores que 
modificam. 
Biotransformação de fármacos: conceito e fatores 
que modificam. Metabolismo e excreção de 
fármacos: conceito e fatores que modificam. 
Distribuição de fármacos: conceito e fatores que 
modificam. 
Biodisponibilidade, bioequivalência, meia-vida das 
drogas. 
Fármacos que atuam no sistema nervoso 
autônomo (sna): fármacos colinérgicos de ação 
direta e indireta, anticolinérgicos, farmacologia da 
junção neuromuscular. 
Fármacos que atuam no sistema nervoso 
autônomo (sna): fármacos adrenérgicos e anti-
adrenérgicos. 
Analgésicos, antipiréticos e antiinflamatórios não 
esteróides (aines) – inespecíficos e inibidores 
seletivos de cox2 - mecanismos de ação, 
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principais utilizações terapêuticas, principais 
efeitos adversos, síndrome de reye. 
Antiinflamatórios esteróides (corticóides) - 
mecanismos de ação, principais utilizações 
terapêuticas, principais efeitos adversos, síndrome 
de cushing. 
Tratamento farmacológico da doença ulcerosa 
péptica e do refluxo gastresofágico. Antieméticos. 
Tratamento farmacológico de constipação 
intestinal, diarreia. 
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Fritz Kasbaum Bioetica e 
Saude/ J597 

A Filosofia e as origens da Ética: a importância de 
Aristóteles/S Tomaz de Aquino/ Immanuel Kant.  
Diferenças que marcam moral e ética. 
Bioética: gênese e desenvolvimento. 
Reflexões filosóficas sobre a experimentação com 
seres humanos e animais. 
Direitos humanos e ética das relações. 
Declaração universal dos direitos do homem. 
Abusos e suas consequências para as relações 
sociais e influência nas normatizações que os 
sucederam. 
Legislação atual brasileira e internacional. 
Termo de consentimento livre e esclarecido. 
Diretrizes e normas para pesquisa em seres 
humanos. 
Utilização de dados obtidos de pacientes e/ou de 
bases de dados. 
Interpretação e aplicação da legislação e do 
código de ética da profissão. 
Reflexão sobre questões sociais, políticas e de 
saúde da população.  
Projeto Genoma Humano. 
Projeto Manhattan, Projeto Apollo. 
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Guilherme 
Petito 

Farmacologia/ 
985N 

Introdução à farmacologia: histórico, referências 
importantes, definições. 
Conceitos da divisão da farmacologia. 
Formas farmacêuticas, absorção e vias de 
administração de fármacos, conceito; vantagens e 
desvantagens. 
Definir Índice terapêutico, reações adversas, 
tolerância, alergia e idiossincrasia. 
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Biotransformação de fármacos: conceito e fatores 
que modificam. 
Metabolismo e Excreção de fármacos: conceito e 
fatores que modificam. 
Transportes membranares: conceito e fatores que 
modificam. 
Distribuição de fármacos: conceito e fatores que 
modificam. 
Mecanismo de Ação dos fármacos (agonismo e 
antagonismo);. 
Alvos para ação dos fármacos (enzimas, canais, 
receptores e moléculas transportadoras). 
Biodisponibilidade. 
Meia-vida das drogas. 
Fármacos que atuam no sistema nervoso 
autônomo (SNA): Fármacos colinérgicos de ação 
direta e indireta, anticolinérgicos, farmacologia da 
junção neuromuscular. 
Fármacos que atuam no sistema nervoso 
autônomo (SNA): Fármacos adrenérgicos e anti-
adrenérgicos. 
Fármacos de ação no sistema nervoso central 
(SNC) - mecanismos de ação, principais utilizações 
terapêuticas, principais efeitos adversos:  
Epilepsia e antiepiléticos. 
Anticonvulsivantes e relaxantes musculares de 
ação central. 
Hipnóticos e Ansiolíticos 
Antidepressivos/ Estabilizadores de Humor (Lítio) 
Fármacos de ação no SNC: Antipsicóticos - 
mecanismos de ação, principais utilizações 
terapêuticas, principais efeitos adversos. 
Estimulantes de ação central - mecanismos de 
ação, principais utilizações terapêuticas, principais 
efeitos adversos. 
Fármacos de ação no SNC: Tratamento 
Farmacológico de doenças neurodegenerativas 
como Mal de Alzheimer e Mal de Parkinson - 
mecanismos de ação, principais utilizações 
terapêuticas, principais efeitos adversos. 
Analgésicos opióides e Anestésicos locais e gerais 
- mecanismos de ação, principais utilizações 
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terapêuticas, principais efeitos adversos. 
Gases terapêuticos: O2, CO2, NO e He 
Analgésicos, antipiréticos e antiinflamatórios não 
esteróides (AINES) – inespecíficos e inibidores 
seletivos de COX2 - mecanismos de ação, 
principais utilizações terapêuticas, principais 
efeitos adversos, síndrome de Reye. 
Antiinflamatórios esteróides (corticóides) - 
mecanismos de ação, principais utilizações 
terapêuticas, principais efeitos adversos, síndrome 
de Cushing. 
Diuréticos: Osmóticos, Tiazídicos, de Alça, 
Poupadores de Potássio.  
Fármacos usados no tratamento da hipertensão e 
hipotensão. 
Fármacos usados no tratamento da Insuficiência 
cardíaca. 
Fármacos usados no tratamento da Angina. 
Fármacos usados no tratamento de arritmias 
cardíacas. 
Fármacos usados no tratamento de dislipidemias. 
Fármacos anticoagulantes, trombolíticos e 
antiplaquetários. 
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Gustavo Lage 
Costa 

Bioqimica 
Clinica/ 852V 

Colheita de materiais: soro, plasma, sangue, urina 
e outros líquidos biológicos.  
Coagulantes, anticoagulantes, desproteinizantes e  
estabilizantes de amostras. Conservação de 
amostras  
Líquidos cavitários- composição química e análise 
citológica dos exudatos e transudatos. Caracteres 
físicos e químicos e diferenciação entre ambos.  
Liquor- caracteres normais: físicos, químicos e 
citológicos. Exame de liquor. 
Métodos analíticos: reações colorimétricas e 
cinéticas com ou sem coenzimas em 
equipamentos semi-automatizados, automatizados 
e manuais; utilização de metodologia por 
Quimioluminescência e  
Eletroquimioluminescência, Europium, ensaios 
imunoenzimáticos nas determinações de 
marcadores tumorais, drogas terapêuticas e de 
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abuso.  
Eletroforese: Princípio e equipamentos. Aplicação 
à determinação de diferentes constituintes. 
Eletroforese de proteínas, hemoglobina e 
lipoproteínas  
Qualidade Total/Garantia da qualidade- 
abrangência, objetivos, métodos adotados e 
controle analítico através de análises de dados 
estatísticos (precisão, exatidão, Gráficos de Levey-
Jennings e regras de Westgard) 
Perfil Pancreático: avaliação do funcionamento do 
pâncreas endócrino e exócrino. importância 
clínico-laboratorial das determinações enzimáticas 
da amilase e lipase; fibrose cística, hipo e 
hiperglicemias. 
Metabolismo glicídico: Diabetes mellitus, diabetes 
gestacional, Intolerância à glicose e hipoglicemias. 
Determinações laboratoriais de testes de 
tolerância e sobrecarga, frutosamina, hemoglobina 
glicosilada e glicemia. 
Perfil funcional Renal: depuração plasmática e 
equilíbrio hidro-eletrolítico exames convencionais 
básicos e ampliados (sódio, potássio, cálcio, 
fósforo, pH, uréia, creatinina, albumina, proteínas 
de baixo peso molecular, glicose, ácido úrico e 
outros analitos) 
Exame de Urina tipo I: importância clínica e 
análises laboratorial qualitativa, quantitativa e 
microscópica. Sedimentoscopia 
Gasometria e distúrbios do equilíbrio ácido-base 
(acidose e alcalose) 
Perfil funcional hepático: gama-glumatil 
transferase, ALT/TGP (Alanina transaminase), 
AST/TGO (Asparto transaminase), desidrogenase 
láctica, fosfatase alcalina, colinesterase, leucina 
aminopeptidase, proteínas totais, albumina, 
fatores de coagulação, metabolismo da Bilirrubina. 
Determinações laboratoriais através de testes 
cinéticos, colorimétricos e eletroforese. 
Perfil protéico: proteínas totais e suas frações. 
Ceruloplasmina. Eletroforese e provas 
colorimétricas 
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2º ENCONTRO 
(CONTEÚDO NP2) 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Metabolismo Lipídico: doenças cardio-circulatórias 
e o papel dos Componentes lipídicos: 
Dislipidemias - Aterosclerose: formação e 
consequências. Colesterol total e suas frações, 
triglicérides, apolipoproteínas e homocisteína total 
sem e após sobrecarga de metionina. 
Perfil para transtornos musculares: determinação 
da atividade enzimática de aldolase, creatina-
quinase total e suas frações MM e MB, troponina, 
mioglobina, lactato desidrogenase e aspartato 
transaminase. 
Metabolismo do ferro: Ferro total e livre, ferritina, 
capacidade total de ligação do ferro e saturação 
de transferrina. 
Perfil para enfermidades ósseas: cálcio, fósforo, 
magnésio, osteocalcina, piridinolina urinária, 
fosfatase alcalina e suas isoenzimas 
Perfil funcional tireodiano: triiodotironina total e 
livre, tetraioiodotironina, TSH e calcitonina. 

Metabolismo Lipídico: doenças cardio-circulatórias 
e o papel dos Componentes lipídicos: 
Dislipidemias - Aterosclerose: formação e 
consequências. Colesterol total e suas frações, 
triglicérides, apolipoproteínas e homocisteína total 
sem e após sobrecarga de metionina. 
Perfil para transtornos musculares: determinação 
da atividade enzimática de aldolase, creatina-
quinase total e suas frações MM e MB, troponina, 
mioglobina, lactato desidrogenase e aspartato 
transaminase. 
Metabolismo do ferro: Ferro total e livre, ferritina, 
capacidade total de ligação do ferro e saturação 
de transferrina. 
Perfil para enfermidades ósseas: cálcio, fósforo, 
magnésio, osteocalcina, piridinolina urinária, 
fosfatase alcalina e suas isoenzimas 
Perfil funcional tireodiano: triiodotironina total e 
livre, tetraioiodotironina, TSH e calcitonina. 

Jonas Augusto 
Kunzler 

Fisica 
Aplicada/31A9 

Grandezas escalares e vetoriais, sistema 
internacional de unidades, relação de grandezas, 
unidade de medidas, leis de newton e suas 
aplicações, inercia, ação e reação, lei fundamento 
da dinâmica, plano inclinação e força de atrito 

Grandezas escalares e vetoriais, sistema 
internacional de unidades, relação de grandezas, 
unidade de medidas, leis de newton e suas 
aplicações, inercia, ação e reação, lei fundamento 
da dinâmica, plano inclinação e força de atrito 

HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; 
WALKER, Jearl. Fundamentos de �sica: 
v.1: mecânica. 10. ed. Rio de Janeiro, RJ: 
LTC, 2016. 371 p. em várias paginações 
ISBN 9788521630357 
YONG, H D; FREEDMAN, R. A. Física: 
Mecânica. 14.ed. São Paulo, SP: Pearson 
Educa�on do Brasil, 2016. (v.1). 

Jonas Augusto 
Kunzler 

Matematica 
Aplicada/ 342Z, 

D816 

Operações Matemáticas: Ordem das operações 
matemáticas básicas envolvendo números inteiros 
e decimais. Regras de Sinais.  
Frações: Operações matemáticas com frações 
(soma, subtração, multiplicação e divisão de 
frações). 
Equações de Primeiro Grau: Definição de equação 
de primeiro grau e variável. Resolução de 
exercícios envolvendo equações de primeiro grau 
com uma variável. 
Razão e Proporção: Conceito de razão e 
proporção. Definição de grandezas direta e 
inversamente proporcionais. Exemplos de cálculos 
por meio de regra de três simples e composta. 
Diluição e Fracionamento de Doses: Unidades 

Operações Matemáticas: Ordem das operações 
matemáticas básicas envolvendo números inteiros 
e decimais. Regras de Sinais.  
Frações: Operações matemáticas com frações 
(soma, subtração, multiplicação e divisão de 
frações). 
Equações de Primeiro Grau: Definição de equação 
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exercícios envolvendo equações de primeiro grau 
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Razão e Proporção: Conceito de razão e 
proporção. Definição de grandezas direta e 
inversamente proporcionais. Exemplos de cálculos 
por meio de regra de três simples e composta. 
Diluição e Fracionamento de Doses: Unidades 

ANSEL, H. C., PRINCE, S. J. Manual de 
cálculos farmacêuticos. Porto Alegre: 
Artmed, 2005/2008.  
 
BONORA JUNIOR, D. Matemática. 6ª ed. 
São Paulo: Ícone, 2010/2012.  
 
IEZZI, G.; DOLCE, O; DEGENSZAJN, D.; 
PÉRIGO, R. Matemática volume único. 
5ª ed. São Paulo: Atual, 2007/2011.  
 
LAPA, N. Matemática aplicada: uma 
abordagem introdutória. São Paulo: 
Saraiva, 2015. 



 

OFESSOR DISCIPLINA 1º ENCONTRO 
(CONTEÚDO NP1) 

2º ENCONTRO 
(CONTEÚDO NP2) 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

principais de massa e volume (grama, miligrama, 
micrograma, litro, mililitro e microlitro). Exemplos 
de Cálculos de diluição básica e fracionamento de 
dose em massa e volume. 
Cálculos Percentuais: Definição de percentagem. 
Cálculos envolvendo percentagem. 
Cálculos envolvendo Potenciação: Definição de 
expoente. Propriedades de potências. Potenciação 
de frações. Potência de expoente negativo. 
Exemplos de cálculos envolvendo potenciação.  
Notação Científica: Potência em base 10. Noções 
de Notação científica. Exemplos de conversão para 
números decimais e notação científica. 
Cálculos envolvendo Radiciação: Propriedades da 
Radiciação. Operações matemáticas com 
radiciações. Exemplos de cálculos envolvendo 
operações com radiciações. 
Logaritmo e Logaritmo Natural: Definição de 
logaritmo, cologaritmo, antilogaritmo e logaritmo 
natural. Propriedades dos logaritmos. Exemplos de 
cálculos envolvendo as propriedades dos 
logaritmos e cálculos envolvendo logaritmo com 
auxílio de calculadora. 

principais de massa e volume (grama, miligrama, 
micrograma, litro, mililitro e microlitro). Exemplos 
de Cálculos de diluição básica e fracionamento de 
dose em massa e volume. 
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logaritmos e cálculos envolvendo logaritmo com 
auxílio de calculadora. 

Jonas Augusto 
Kunzler 

Bioestatistica/3
92Z 

Introdução à Estatística: Definição de Variável e 
tipos de Variáveis (Qualitativas e Quantitativas). 
Definição de variável aleatória. Diferença entre 
variável aleatória discreta e contínua. Conceito de 
População e Amostra. Exemplos de técnicas de 
amostragem (casual, agrupamento, estratificada e 
sistemática). Definição de estatística descritiva e 
estatística indutiva (inferência estatística). 
Distribuição de Frequências – Parte I: Conceito de 
classe e frequência. Apresentação de tabela de 
frequência e histograma (Diagrama de Pareto). 
Distribuição de Frequências – Parte II: Cálculo de 
Frequência simples (absoluta e relativa) e 
acumulada (absoluta e relativa).  
Medidas de Tendência Central e Posição – Parte I: 
Definição de média, mediana e moda. 
Determinação de quartis em um conjunto de 
dados. Gráfico de boxplot. 
Medidas de Tendência Central e Posição – Parte 
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frequência e histograma (Diagrama de Pareto). 
Distribuição de Frequências – Parte II: Cálculo de 
Frequência simples (absoluta e relativa) e 
acumulada (absoluta e relativa).  
Medidas de Tendência Central e Posição – Parte I: 
Definição de média, mediana e moda. 
Determinação de quartis em um conjunto de 
dados. Gráfico de boxplot. 
Medidas de Tendência Central e Posição – Parte 

ARANGO, Hector Gustavo. Bioestatística: 
teórica e computacional. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2009. (Biblioteca 
virtual) 
BLAIR, R. Clifford. Bioestatítica para 
ciências da saúde. São Paulo: Pearson, 
2013. (Biblioteca virtual) 
CALLEGARI-JACQUES, Sidia M. 
Bioestatística. Porto Alegre: ArtMed, 2011. 
(Biblioteca virtual) 
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(CONTEÚDO NP1) 

2º ENCONTRO 
(CONTEÚDO NP2) 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

II: Cálculo de média e mediana em tabelas de 
distribuição de frequências. 
Medidas de Variação: Definição e cálculo de 
variância e desvio padrão em um conjunto de 
dados. Cálculo de Coeficiente de Variação. 
Distribuição Normal: Definição, características e 
representação gráfica de uma distribuição normal. 
Relação entre a distribuição normal e a média e a 
variância em uma população de dados.  
Teste Z. Definição de região de rejeição e não 
rejeição da hipótese. Definição de p-valor.  
Inferência Estatística: Definição de Nível ou grau 
de confiança e Nível de significância. Teste t. 
Cálculo de intervalo de confiança (margem de 
erro) para média (N≤30).  
Correlação Linear: Definição de correlação entre 
duas variáveis. Definição e exemplos de 
diagramas de dispersão de dados. Definição e 
cálculo de correlação linear. Interpretação de 
resultados de correlação linear ou Coeficiente de 
Pearson. 
Regressão Linear: Definição e aplicações das retas 
de regressão linear. Definição de variável 
explanatória (y; dependente) e variável resposta 
(x; independente). Definição e cálculo da equação 
de Reta de Regressão (Método dos Mínimos 
Quadrados). Interpretação de resultados de 
regressão linear. 
 

II: Cálculo de média e mediana em tabelas de 
distribuição de frequências. 
Medidas de Variação: Definição e cálculo de 
variância e desvio padrão em um conjunto de 
dados. Cálculo de Coeficiente de Variação. 
Distribuição Normal: Definição, características e 
representação gráfica de uma distribuição normal. 
Relação entre a distribuição normal e a média e a 
variância em uma população de dados.  
Teste Z. Definição de região de rejeição e não 
rejeição da hipótese. Definição de p-valor.  
Inferência Estatística: Definição de Nível ou grau 
de confiança e Nível de significância. Teste t. 
Cálculo de intervalo de confiança (margem de 
erro) para média (N≤30).  
Correlação Linear: Definição de correlação entre 
duas variáveis. Definição e exemplos de 
diagramas de dispersão de dados. Definição e 
cálculo de correlação linear. Interpretação de 
resultados de correlação linear ou Coeficiente de 
Pearson. 
Regressão Linear: Definição e aplicações das retas 
de regressão linear. Definição de variável 
explanatória (y; dependente) e variável resposta 
(x; independente). Definição e cálculo da equação 
de Reta de Regressão (Método dos Mínimos 
Quadrados). Interpretação de resultados de 
regressão linear. 
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Imunologia/30
3Z 

Introdução à imunologia – importância do sistema 
imune. 
A resposta imune como defesa e manutenção da 
saúde. 
Órgãos linfóides centrais e periféricos – medula 
óssea, timo, linfonodos, placas de peyer, tonsilas. 
Células do sistema imune. 
Leucócitos – morfologia, mecanismo de ação. 
Resposta imune inata – barreiras químicas e 
físicas (fagocitose, sistema complemento e 
inflamação). 
Inflamação, infecção e resistência – descrever e 
caracterizar a resposta inflamatória. 

Introdução à imunologia – importância do sistema 
imune. 
A resposta imune como defesa e manutenção da 
saúde. 
Órgãos linfóides centrais e periféricos – medula 
óssea, timo, linfonodos, placas de peyer, tonsilas. 
Células do sistema imune. 
Leucócitos – morfologia, mecanismo de ação. 
Resposta imune inata – barreiras químicas e 
físicas (fagocitose, sistema complemento e 
inflamação). 
Inflamação, infecção e resistência – descrever e 
caracterizar a resposta inflamatória. 

ABBAS, A. K.; LICHTMAN, A. H. 
IMUNOLOGIA BÁSICA. 4. ED. RIO DE 
JANEIRO: ELSEVIER, 2009/2014.  
 
CALICH, V.; VAZ, C. IMUNOLOGIA. 2. 
ED. RIO DE JANEIRO: REVINTER, 
2001/2009.  
 
STITES, D. P.; TERR, A. I. IMUNOLOGIA 
BÁSICA. RIO DE JANEIRO: GUANABARA 
KOOGAN, 2004.  
 



 

OFESSOR DISCIPLINA 1º ENCONTRO 
(CONTEÚDO NP1) 

2º ENCONTRO 
(CONTEÚDO NP2) 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Noção geral de antiinflamatórios (classificação e 
mecanismo de ação). 
Resposta imune adaptativa – principais 
características e diferenças. 
Imunidade celular (importância da resposta 
celular, principais funções de linfócitos t – cd4 e 
cd8). Diferenciar e caracterizar os linfócitos b. 
Citocinas (classificação e função das mais 
importantes). 
Antígenos e imunógenos (imunogenicidade, 
antigenicidade, epítopo, antígenos naturais). 
Imunoglobulinas e anticorpos (estrutura das ig – 
fc, fab, sítio combinatório; função e propriedades 
das ig igg, iga, igm, igd e ige); curva de 
anticorpos. 
Interação antígeno anticorpo “in vitro” 
(características da interação – especificidade, 
reversibilidade, constante de afinidade; avidez, 
anticorpos de baixa e de alta avidez, reação 
cruzada, reação inespecífica). 
Introdução às técnicas sorológicas: precipitação e 
aglutinação, testes imunoenzimáticos (elisa e 
western blotting). 
Imunoprofilaxia ativa e passiva e imunoterapia 
(respostas gerais do corpo à infecção, principais 
aplicações, obtenção de soros e vacinas, 
calendário de vacinação). 
Principal complexo de histocompatibilidade (cph 
classe i e ii, apresentação de antígenos). 
Mecanismos imunológicos para transplantes 
(relação ao mhc). 
Mecanismos imunológicos contra tumores 
(descrever os mecanismos de imunidade 
desenvolvidos contra tumores). 
Reações hipersensibilidades (conceitos dos tipos i, 
ii, iii, iv – exemplos, diagnóstico e tratamento). 
Autoimunidade (conceito, lúpus e artrite 
reumatóide). Imunodeficiências (celulares, 
humorais, complemento, fagocíticas, combinada) 

Noção geral de antiinflamatórios (classificação e 
mecanismo de ação). 
Resposta imune adaptativa – principais 
características e diferenças. 
Imunidade celular (importância da resposta 
celular, principais funções de linfócitos t – cd4 e 
cd8). Diferenciar e caracterizar os linfócitos b. 
Citocinas (classificação e função das mais 
importantes). 
Antígenos e imunógenos (imunogenicidade, 
antigenicidade, epítopo, antígenos naturais). 
Imunoglobulinas e anticorpos (estrutura das ig – 
fc, fab, sítio combinatório; função e propriedades 
das ig igg, iga, igm, igd e ige); curva de 
anticorpos. 
Interação antígeno anticorpo “in vitro” 
(características da interação – especificidade, 
reversibilidade, constante de afinidade; avidez, 
anticorpos de baixa e de alta avidez, reação 
cruzada, reação inespecífica). 
Introdução às técnicas sorológicas: precipitação e 
aglutinação, testes imunoenzimáticos (elisa e 
western blotting). 
Imunoprofilaxia ativa e passiva e imunoterapia 
(respostas gerais do corpo à infecção, principais 
aplicações, obtenção de soros e vacinas, 
calendário de vacinação). 
Principal complexo de histocompatibilidade (cph 
classe i e ii, apresentação de antígenos). 
Mecanismos imunológicos para transplantes 
(relação ao mhc). 
Mecanismos imunológicos contra tumores 
(descrever os mecanismos de imunidade 
desenvolvidos contra tumores). 
Reações hipersensibilidades (conceitos dos tipos i, 
ii, iii, iv – exemplos, diagnóstico e tratamento). 
Autoimunidade (conceito, lúpus e artrite 
reumatóide). Imunodeficiências (celulares, 
humorais, complemento, fagocíticas, combinada) 

Julierme Jose 
de Oliveira 

Microbiologia/3
62Z 

1-Considerações gerais sobre a microbiologia no 
laboratório de análises clínicas, biossegurança e 
CIH; infecções Nosocomiais 

1-Considerações gerais sobre a microbiologia no 
laboratório de análises clínicas, biossegurança e 
CIH; infecções Nosocomiais 

BROOKS GF, CARROLL KC; BUTEL JS; 
MORSE; AS; MIETZNER TA. Microbiologia 
Médica. Editora: McGraw-Hill, 2012. 



 

OFESSOR DISCIPLINA 1º ENCONTRO 
(CONTEÚDO NP1) 

2º ENCONTRO 
(CONTEÚDO NP2) 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Microrganismos Multiresistentes (MRSA. VRSA, 
ORSA, Produtores de Metalo-betalactamases) 
2- Cultivo e crescimento de microrganismos: a) 
Meios de cultura; b) Controle de crescimento; c) 
automação em microbiologia clínica 
3- Diagnóstico diferencial de cocos Gram positivos 
e Gram Negativos: a) Staphylococcus spp; b) 
Streptococcus spp; c) Enterococcus spp; d) 
Neisseria spp  
4- Diagnóstico diferencial de Bacilos Gram-
negativos Fermentadores (família 
Enterobacteriaceae)  e Não fermentadores  
5- Diagnóstico diferencial de Anaeróbias estritas e 
Microaeróbias  
6- Protocolos em Microbiologia Clínica : a) 
Urocultura; b) Coprocultura; c) Hemocultura; d) 
Cultura de secreções e líquidos cavitários; e) 
Cultura de ponta de cateter 
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MURRAY, P. et al. Microbiologia médica. 
Rio de Janeiro, Elsevier, 2010. 
 
TRABULSI, L.R. et al. Microbiologia. Editora 
Atheneu, 2008. 
 

Julierme Jose 
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Citologia 
Clinica/911X 

Estrutura e função dos cromossomos e genes 
Organização do genoma humano 
Mitose normal e anômala 
Anormalidades Numéricas de Cromossomos 
Anormalidades Estruturais de Cromossomos 
Distúrbios de Cromossomos Autossômicos e 
Sexuais 
Oncogenética 
Aula Prática: Cultura Temporária de Linfócitos 
Humanos 
Análise Microscópica de Cromossomos Humanos 
Montagem de Cariótipo Humano 
Princípios de clonagem molecular 
Métodos de análise de ácido nucléico  
Métodos de análise de proteínas  
Mapeamento gênico 
Introdução à citologia clínica: Noções gerais de 
citologia e morfologia celular. Características 
tintoriais das células  
Citologia Cervico-Vaginal (colpocitopatologia): 
Morfologia do epitélio cérvico-vaginal, 
Componentes normais do esfregaço, ciclo 
hormonal e citologia  
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Humanos 
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Montagem de Cariótipo Humano 
Princípios de clonagem molecular 
Métodos de análise de ácido nucléico  
Métodos de análise de proteínas  
Mapeamento gênico 
Introdução à citologia clínica: Noções gerais de 
citologia e morfologia celular. Características 
tintoriais das células  
Citologia Cervico-Vaginal (colpocitopatologia): 
Morfologia do epitélio cérvico-vaginal, 
Componentes normais do esfregaço, ciclo 
hormonal e citologia  

GAMBONI M; MIZIARA EF. Manual de 
Citopatologia Diagnóstica. São Paulo: 
Manole, 2013 MINHA BIBLIOTECA 
BARRETT, K.E.; BARMAN, S.B.; BOITANO, 
S.; BROOKS, H. L. Fisiologia médica de 
Ganong. 24.ed. São Paulo: McGraw-Hill, 
2014 MINHA BIBLIOTECA 
BRASILEIRO FILHO, G. Bogliolo: patologia 
geral. 2.ed./4.ed./5.ed. rio de Janeiro: 
2004/2013 MINHA BIBLIOTECA 
PORTH, C. M; KUNERT, M. P.; MATFIN, G. 
Fisiopatologia. 6.ed./8.ed. Rio de 
Janeiro: 2004/2010 MINHA BIBLIOTECA 



 

OFESSOR DISCIPLINA 1º ENCONTRO 
(CONTEÚDO NP1) 

2º ENCONTRO 
(CONTEÚDO NP2) 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Alterações celulares nos processos inflamatórios 
(colpocitopatologia): Citologia inflamatória 
inespecífica e citologia inflamatória específica. 
Citologia oncótica pela Colpocitologia: Alterações 
celulares e teciduais, displasias e neoplasias. 
Classificação de Papanilolaou e classificação de 
Bethesda 
Aula Prática / Laboratorial – realização de 
esfregaço e coloração pela Técnica de Papanicolau 
– (material células de mucosa bucal) 
Líquido Seminal: Formação e maturação dos 
espermatozóides, coleta e preparo do material, 
características físico-químicas, espermograma  
Aula Prática / Laboratorial – análise em 
microscópio de lâminas coradas pela técnica de 
papanicolau  
Citologia do líquido céfalo- raquidiano (líquor): 
Fisiologia do líquor, coleta e preparo do material, 
características físico-químicas, análise citológica 
do líquor, patologias – meningites - estudos de 
casos. 
Citologia dos líquidos cavitários: Líquido pleural, 
pericádico e peritoneal, transudatos e exsudatos, 
contagem celular e diferencial -. 
Aula Prática / Laboratorial  - análise em 
microscópio de lâminas coradas pela técnica de 
papanicolau 
Citologia dos líquidos sinovial e ascítico: Fisiologia, 
coleta e preparo do material, características físico-
químicas, contagem celular e diferencial, 
patologias – artrite   
Citopatologia mamária: Características gerais, 
coleta e preparo do material  
Citopatologia mamária: Características gerais, 
coleta e preparo do material  
Citologia das secreções e excreções (nasal, 
conjuntival e escarro): Características gerais, 
Coleta e preparo do material, análise do material 
 

Alterações celulares nos processos inflamatórios 
(colpocitopatologia): Citologia inflamatória 
inespecífica e citologia inflamatória específica. 
Citologia oncótica pela Colpocitologia: Alterações 
celulares e teciduais, displasias e neoplasias. 
Classificação de Papanilolaou e classificação de 
Bethesda 
Aula Prática / Laboratorial – realização de 
esfregaço e coloração pela Técnica de Papanicolau 
– (material células de mucosa bucal) 
Líquido Seminal: Formação e maturação dos 
espermatozóides, coleta e preparo do material, 
características físico-químicas, espermograma  
Aula Prática / Laboratorial – análise em 
microscópio de lâminas coradas pela técnica de 
papanicolau  
Citologia do líquido céfalo- raquidiano (líquor): 
Fisiologia do líquor, coleta e preparo do material, 
características físico-químicas, análise citológica 
do líquor, patologias – meningites - estudos de 
casos. 
Citologia dos líquidos cavitários: Líquido pleural, 
pericádico e peritoneal, transudatos e exsudatos, 
contagem celular e diferencial -. 
Aula Prática / Laboratorial  - análise em 
microscópio de lâminas coradas pela técnica de 
papanicolau 
Citologia dos líquidos sinovial e ascítico: Fisiologia, 
coleta e preparo do material, características físico-
químicas, contagem celular e diferencial, 
patologias – artrite   
Citopatologia mamária: Características gerais, 
coleta e preparo do material  
Citopatologia mamária: Características gerais, 
coleta e preparo do material  
Citologia das secreções e excreções (nasal, 
conjuntival e escarro): Características gerais, 
Coleta e preparo do material, análise do material 
 

Luiza Teles 
Reino 

Química 
Orgânica/ 

54A5, 382Z 

Hibridações e ligações do carbono.  
Nomenclatura de cadeias carbônicas.  
Funções orgânicas.  

Hibridações e ligações do carbono.  
Nomenclatura de cadeias carbônicas.  
Funções orgânicas.  

CAMPOS, M. M. FUNDAMENTOS DE 
QUÍMICA ORGÂNICA. SÃO PAULO: 
EDGARD BLUCHER, 2001/2007.  
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Estereoquímica.  
Principais reações orgânicas. Mecanismos das 
reações orgânicas e correlação com 
biotransformações.  
Reconhecimento de grupos funcionais em 
fármacos. 
Fármacos: principais estruturas e grupos 
funcionais.  
Reações de interconversão de grupos funcionais 
presentes em fármacos: haletos de alquila; 
álcoois; éteres; aldeídos; cetonas; ácidos; ésteres, 
amidas e aminas.  
Reações de esterificação e amidificação; 
mecanismos de reação para formação de ésteres, 
amidas, lactonas e lactamas.  
Compostos heterocíclicos. 
 

Estereoquímica.  
Principais reações orgânicas. Mecanismos das 
reações orgânicas e correlação com 
biotransformações.  
Reconhecimento de grupos funcionais em 
fármacos. 
Fármacos: principais estruturas e grupos 
funcionais.  
Reações de interconversão de grupos funcionais 
presentes em fármacos: haletos de alquila; 
álcoois; éteres; aldeídos; cetonas; ácidos; ésteres, 
amidas e aminas.  
Reações de esterificação e amidificação; 
mecanismos de reação para formação de ésteres, 
amidas, lactonas e lactamas.  
Compostos heterocíclicos. 
 

MCMURRY, J. QUÍMICA ORGÂNICA. 
SÃO PAULO: CENGAGE LEARNING, 
2014/2015. (BIBLIOTECA DIGITAL MINHA 
BIBLIOTECA)  
MORRISON, R. T.; BOYD, R. N. QUÍMICA 
ORGÂNICA. LISBOA: CALOUSTE, 1996.  
SOLOMONS, T. W. G. QUÍMICA 
ORGÂNICA. 10 ED. SÃO PAULO: LTC/ 
GEN / ATLAS, 1982/2013 V.1 E V. 2. 
(BIBLIOTECA DIGITAL MINHA 
BIBLIOTECA)  
 

Osvaldo J. da 
Silveira Neto 

Parasitologia 
Clinica/34A5, 

J538 

Introdução a parasitologia clínica.  
Critérios de avaliação e apresentação plano de 
ensino.  Revisão geral parasitologia e conceitos 
básicos: Ciclo monoxênico. Ciclo heteroxênico.  
Tipos de hospedeiro. Tipos de vetor. Malária. 
Aspectos gerais da biologia e sinais clínicos.  
Métodos diagnósticos.  Epidemiologia.  Profilaxia.  
Tratamento. Febre Maculosa e Biologia e Controle 
do Vetor (Carrapato). Aspectos gerais da biologia 
e sinais clínicos. Métodos diagnósticos. 
Epidemiologia. Profilaxia. Tratamento. Biologia 
geral do Carrapato vetor. Controle Geral do vetor.  
Helmintoses intestinais: Ascaridíase, Enterobiose e 
Ancilostomose. Aspectos gerais da biologia e 
sinais clínicos.  Métodos diagnósticos.  
Epidemiologia.  Profilaxia.  Tratamento. Filariose 
Linfática e Oncocercíase: Aspectos gerais da 
biologia e sinais clínicos.  Métodos diagnósticos.  
Epidemiologia.  Profilaxia.  Tratamento. Biologia e 
Controle de Infestações causadas por insetos 
(Pediculose e Tungíase): Aspectos gerais da 
biologia e sinais clínicos. Métodos diagnósticos. 
Epidemiologia. Profilaxia. Tratamento. Biologia e 
Controle da Escabiose:  Aspectos gerais da 
biologia e sinais clínicos. Métodos diagnósticos. 

Introdução a parasitologia clínica.  
Critérios de avaliação e apresentação plano de 
ensino.  Revisão geral parasitologia e conceitos 
básicos: Ciclo monoxênico. Ciclo heteroxênico.  
Tipos de hospedeiro. Tipos de vetor. Malária. 
Aspectos gerais da biologia e sinais clínicos.  
Métodos diagnósticos.  Epidemiologia.  Profilaxia.  
Tratamento. Febre Maculosa e Biologia e Controle 
do Vetor (Carrapato). Aspectos gerais da biologia 
e sinais clínicos. Métodos diagnósticos. 
Epidemiologia. Profilaxia. Tratamento. Biologia 
geral do Carrapato vetor. Controle Geral do vetor.  
Helmintoses intestinais: Ascaridíase, Enterobiose e 
Ancilostomose. Aspectos gerais da biologia e 
sinais clínicos.  Métodos diagnósticos.  
Epidemiologia.  Profilaxia.  Tratamento. Filariose 
Linfática e Oncocercíase: Aspectos gerais da 
biologia e sinais clínicos.  Métodos diagnósticos.  
Epidemiologia.  Profilaxia.  Tratamento. Biologia e 
Controle de Infestações causadas por insetos 
(Pediculose e Tungíase): Aspectos gerais da 
biologia e sinais clínicos. Métodos diagnósticos. 
Epidemiologia. Profilaxia. Tratamento. Biologia e 
Controle da Escabiose:  Aspectos gerais da 
biologia e sinais clínicos. Métodos diagnósticos. 

NEVES, D.P. Parasitologia humana. 
10.ed./11.ed./12.ed. São Paulo: Atheneu, 
2004/2011 
REY, L. Bases da parasitologia médica. 
2.ed./3.ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 
2002/2011 MINHA BIBLIOTECA 
REY, L. Parasitologia: parasitos e 
doenças parasitarias do homem nas 
Américas e na Africa. 3.ed. São Paulo: 
Guanabara Koogan. 2001 MINHA 
BIBLIOTECA 
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Epidemiologia. Profilaxia. Tratamento. 
Antiparasitários:  Classificação e Mecanismos de 
ação dos principais grupos utilizados.  Inter 
relação entre as principais doenças causadas por 
protozoários com os princípios indicados para 
tratamento destas.  Inter relação entre as 
principais doenças causadas por nematódeos com 
os princípios indicados para tratamento destas. 
Inter relação entre as principais doenças causadas 
por cestódeos e trematódeos com os princípios 
indicados para tratamento destas. 
  

Epidemiologia. Profilaxia. Tratamento. 
Antiparasitários:  Classificação e Mecanismos de 
ação dos principais grupos utilizados.  Inter 
relação entre as principais doenças causadas por 
protozoários com os princípios indicados para 
tratamento destas.  Inter relação entre as 
principais doenças causadas por nematódeos com 
os princípios indicados para tratamento destas. 
Inter relação entre as principais doenças causadas 
por cestódeos e trematódeos com os princípios 
indicados para tratamento destas. 
  

Stephany 
Vieira Brito 

Fisiologia 
Geral/178Z, 

J364 

Sistema Cardiovascular 
Ciclo cardíaco. 
Grande e pequena circulação e suas respectivas 
concentrações de oxihemoglobina e 
carboxihemoglobina. 
Trocas gasosas (alveolar e celular). 
Sístole e diástole (atrial e ventricular). 
Endocárdio, miocárdio, epicárdio e pericárdio. 
Bulhas cardíacas. 
Débito cardíaco. 
Condução elétrica cardíaca: nodo sino-atrial, nodo 
átrio-ventricular, feixe de His, fibras de Purkinje. 
Significado de um traçado de eletrocardiograma: 
onda P, complexo QRS, onda T. 
Propriedades cardíacas: cronotropismo 
(automatismo), dromotropismo (condutibilidade), 
batmotropismo (excitabilidade), inotropismo 
(contratilidade) e lusitropismo (distensibilidade). 
Sistema Sanguíneo 
Funções gerais do sangue. 
Componentes do sangue: porção líquida e sólida. 
Glóbulos vermelhos: destaque para eritropoiese, 
hemoglobinas e importância do ferro. 
Glóbulos brancos: destaque para as funções de 
cada tipo. Fagocitose. 
Plaquetas: coagulação - via intrínseca, extrínseca 
e via comum. 
Plasma: composição. 
Grupos sanguíneos ABO. 
Sistema Respiratório 

Sistema Cardiovascular 
Ciclo cardíaco. 
Grande e pequena circulação e suas respectivas 
concentrações de oxihemoglobina e 
carboxihemoglobina. 
Trocas gasosas (alveolar e celular). 
Sístole e diástole (atrial e ventricular). 
Endocárdio, miocárdio, epicárdio e pericárdio. 
Bulhas cardíacas. 
Débito cardíaco. 
Condução elétrica cardíaca: nodo sino-atrial, nodo 
átrio-ventricular, feixe de His, fibras de Purkinje. 
Significado de um traçado de eletrocardiograma: 
onda P, complexo QRS, onda T. 
Propriedades cardíacas: cronotropismo 
(automatismo), dromotropismo (condutibilidade), 
batmotropismo (excitabilidade), inotropismo 
(contratilidade) e lusitropismo (distensibilidade). 
Sistema Sanguíneo 
Funções gerais do sangue. 
Componentes do sangue: porção líquida e sólida. 
Glóbulos vermelhos: destaque para eritropoiese, 
hemoglobinas e importância do ferro. 
Glóbulos brancos: destaque para as funções de 
cada tipo. Fagocitose. 
Plaquetas: coagulação - via intrínseca, extrínseca 
e via comum. 
Plasma: composição. 
Grupos sanguíneos ABO. 
Sistema Respiratório 

GUYTON, A.C. Tratado de Fisiologia 
Médica. Rio de Janeiro: Elsevier Editora, 
2011. 
 
SILVERTHORN, Dee Unglaub. Fisiologia 
Humana. Porto Alegre: ArtMed, 2017. 
(Biblioteca virtual) 
 
WIDMAIER, Eric P. Fisiologia Humana. Rio 
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017. 
(Biblioteca virtual) 
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Vias aéreas superiores e inferiores. 
Trocas gasosas: respiração externa (alveolar) e 
interna (celular). 
Fisiologia dos músculos inspiratórios e 
expiratórios. 
Acidose e alcalose respiratória e metabólica. 
Volumes pulmonares: volume corrente, espaço 
morto anatômico, volume de reserva inspiratória, 
volume de reserva expiratória, volume residual, 
capacidades pulmonares. 
Regulação da respiração: 
- área de periodicidade bulbar 
- pneumotáxica 
- apnêustica 
- Impacto dos poluentes (fumaça e agrotóxicos) 
sobre o sistema respiratório. 
Sistema Digestório 
Digestão mecânica (mastigação e peristaltismo). 
Digestão química com destaque para carboidratos, 
proteínas e gorduras. 
Absorção de nutrientes – microvilos. 
Insulina e Glucagon 
Sistema porta-hepático. 
Fisiologia da defecação 
Impacto dos agrotóxicos sobre o sistema hepático 
Sistema Renal e Urinário 
Constituição de um néfron: glomérulo, túbulo 
contornado proximal, alça de Henle, túbulo 
contornado distal. 
Sistema renina - angiotensina. 
Fisiologia: filtração glomerular, reabsorção tubular 
renal, excreção tubular renal. 
Trajeto dos produtos de depuração desde 
glomérulo até a uretra. 
Fisiologia da diurese. 
 

Vias aéreas superiores e inferiores. 
Trocas gasosas: respiração externa (alveolar) e 
interna (celular). 
Fisiologia dos músculos inspiratórios e 
expiratórios. 
Acidose e alcalose respiratória e metabólica. 
Volumes pulmonares: volume corrente, espaço 
morto anatômico, volume de reserva inspiratória, 
volume de reserva expiratória, volume residual, 
capacidades pulmonares. 
Regulação da respiração: 
- área de periodicidade bulbar 
- pneumotáxica 
- apnêustica 
- Impacto dos poluentes (fumaça e agrotóxicos) 
sobre o sistema respiratório. 
Sistema Digestório 
Digestão mecânica (mastigação e peristaltismo). 
Digestão química com destaque para carboidratos, 
proteínas e gorduras. 
Absorção de nutrientes – microvilos. 
Insulina e Glucagon 
Sistema porta-hepático. 
Fisiologia da defecação 
Impacto dos agrotóxicos sobre o sistema hepático 
Sistema Renal e Urinário 
Constituição de um néfron: glomérulo, túbulo 
contornado proximal, alça de Henle, túbulo 
contornado distal. 
Sistema renina - angiotensina. 
Fisiologia: filtração glomerular, reabsorção tubular 
renal, excreção tubular renal. 
Trajeto dos produtos de depuração desde 
glomérulo até a uretra. 
Fisiologia da diurese. 
 

Stephany 
Vieira Brito 

Fisiologia 
Aplicada/195Y 

Sistema nervoso: revisão e classificação 
anatômica: sistema nervoso central e sistema 
nervoso periférico; classificação fisiológica: 
sistema nervoso somático e visceral: órgãos e 
estruturas de constituição, funções; organização 
do sistema nervoso: neurônios e células da glia; 

Sistema nervoso: revisão e classificação 
anatômica: sistema nervoso central e sistema 
nervoso periférico; classificação fisiológica: 
sistema nervoso somático e visceral: órgãos e 
estruturas de constituição, funções; organização 
do sistema nervoso: neurônios e células da glia; 

BERNE, RM, LEVY, M. N. FISIOLOGIA. 6. 
ED. RIO DE JANEIRO: ELSEVIER, 
1990/2009.  
 
BARRET, K. E. ET AL. FISIOLOGIA 
MÉDICA DE GANONG. 24 ED. PORTO 
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Fibras nervosas (mielínicas e amielínicas): tipos de 
fibras nervosas segundo o calibre, velocidade de 
condução do impulso nervoso. 
Sinapses: conceito, tipos (elétrica, química), 
funcionamento das sinapses; neurotransmisores 
(excitatórios, inibitórios; ligação a receptores, 
potenciais pós-sinápticos, fim da neutronsmissão); 
receptores: classificação (funções e 
características) 
Propriocepção; funções da medula espinhal; 
meninges: suas camadas, espaços meníngeos e 
líquor. 
Funções do tronco encefálico e funções do 
aparelhos vestibular. 
Funções cerebelares e funções corticais. 
Sistema nervoso autônomo: organização, 
receptores, neurotransmissores, funções 
Simpático e parassimpático. 
Centro regulador hipotalâmico (inter-relação do 
sistema nervoso com sistema endócrino) 
Sistema endócrino: definição de hormônios 
(natureza: lipossolúveis e hidrossolúveis) e suas 
funções principais. 
Mecanismo de ação hormonal: receptores 
específicos, transporte pelo sangue e efeito 
endócrino. 
Sistema endócrino:eixo hipotálamo-hipófise-
glândula. Controle de feedback negativo e 
feedback positivo; 
Glândulas e seus hormônios 
Adenohipófise e neurohipófise; 
Gh (hormônio do crescimento): funções e 
fisiopatologias: gigantismo, nanismo, acromegalia, 
diminuição de gh na fase adulta. 
Tireóide: biossíntese e secreção dos hormônios 
tiroideanos, transporte e funções de t3 e t4, 
fisiopatologias com quadro clínico 
(hipertireoidismo, hipotireoidismo, cretinismo); 
Paratireóides: papel do pth. 
Pâncreas: papel da insulina e glucagon no 
metabolismo (citar diabetes mellitus) 
Adrenais (supra-renais): função de seus 

Fibras nervosas (mielínicas e amielínicas): tipos de 
fibras nervosas segundo o calibre, velocidade de 
condução do impulso nervoso. 
Sinapses: conceito, tipos (elétrica, química), 
funcionamento das sinapses; neurotransmisores 
(excitatórios, inibitórios; ligação a receptores, 
potenciais pós-sinápticos, fim da neutronsmissão); 
receptores: classificação (funções e 
características) 
Propriocepção; funções da medula espinhal; 
meninges: suas camadas, espaços meníngeos e 
líquor. 
Funções do tronco encefálico e funções do 
aparelhos vestibular. 
Funções cerebelares e funções corticais. 
Sistema nervoso autônomo: organização, 
receptores, neurotransmissores, funções 
Simpático e parassimpático. 
Centro regulador hipotalâmico (inter-relação do 
sistema nervoso com sistema endócrino) 
Sistema endócrino: definição de hormônios 
(natureza: lipossolúveis e hidrossolúveis) e suas 
funções principais. 
Mecanismo de ação hormonal: receptores 
específicos, transporte pelo sangue e efeito 
endócrino. 
Sistema endócrino:eixo hipotálamo-hipófise-
glândula. Controle de feedback negativo e 
feedback positivo; 
Glândulas e seus hormônios 
Adenohipófise e neurohipófise; 
Gh (hormônio do crescimento): funções e 
fisiopatologias: gigantismo, nanismo, acromegalia, 
diminuição de gh na fase adulta. 
Tireóide: biossíntese e secreção dos hormônios 
tiroideanos, transporte e funções de t3 e t4, 
fisiopatologias com quadro clínico 
(hipertireoidismo, hipotireoidismo, cretinismo); 
Paratireóides: papel do pth. 
Pâncreas: papel da insulina e glucagon no 
metabolismo (citar diabetes mellitus) 
Adrenais (supra-renais): função de seus 

ALEGRE: AMGH, 1989/2014. (BIBLIOTECA 
DIGITAL MINHA BIBLIOTECA)  
 
COSTANZO, L. FISIOLOGIA. 6. ED. RIO 
DE JANEIRO: GUANABARA KOOGAN, 
ELSEVIER, 2004/2015. (BIBLIOTECA 
DIGITAL MINHA BIBLIOTECA)  
 
GUYTON, AC, HALL, J. E. GUYTON & 
HALL: FUNDAMENTOS DE FISIOLOGIA. 
RIO DE JANEIRO: ELSEVIER, 2012. 
 
GUYTON, AC. TRATADO DE 
FISIOLOGIA MÉDICA. 12. ED. RIO DE 
JANEIRO: ELSEVIER, 1997/2011. 
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hormônios.  
Gônadas masculinas (funções da testosterona). 
Gônadas femininas (ciclo ovariano, ciclo 
menstrual, funções do estrógeno e da 
progesterona. Menopausa e anticoncepção). 

hormônios.  
Gônadas masculinas (funções da testosterona). 
Gônadas femininas (ciclo ovariano, ciclo 
menstrual, funções do estrógeno e da 
progesterona. Menopausa e anticoncepção). 

Stella Cristina 
Valdo Dias 

Biologia, 
Citologia e 
Histologia/ 
508S, D836 

1 Bases moleculares da constituição celular 
2 Núcleo celular 
2.1 Conformações da cromatina: heterocromatina 
e eucromatina 
2.2 Nucléolo e região organizadora do nucléolo 
2.3 Membrana nuclear 
3 Ciclo celular 
3.1 Interfase 
3.2 Mitose 
4 Organelas citoplasmáticas 
4.1 Morfologia, estrutura e função dos ribossomos 
4.2 Morfologia, estrutura e função dos retículos 
endoplasmáticos liso e rugoso 
4.3 Morfologia, estrutura e função dos lisossomos 
4.4 Morfologia, estrutura e função dos 
peroxissomos 
4.5 Morfologia, estrutura e função dos complexos 
de golgi 
4.6 Morfologia, estrutura e função dos 
microtúbulos 
4.7 Morfologia, estrutura e função dos 
proteossomos 
4.8 Morfologia, estrutura e função das 
mitocôndrias 
5 Membrana citoplasmática 
5.1 Estrutura e morfologia  
5.2 Função de permeabilidade seletiva 
5.3 Microscopia de hemácias em soluções 
hipotônica, isotônica e hipertônica 
6 Tecido Epitelial 
6.1 Características morfológicas e funcionais 
6.2 Tipos de tecido epitelial  
6.3 Microscopia de tecido epitelial 
7 Tecido Conjuntivo 
7.1 Características morfológicas e funcionais 
7.2 Tipos de tecido conjuntivo 
7.3 Microscopia de tecido conjuntivo 

1 Bases moleculares da constituição celular 
2 Núcleo celular 
2.1 Conformações da cromatina: heterocromatina 
e eucromatina 
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12 Padrões clássicos de herança 
12.1 Autossômico Dominante (Acondroplasia, 
Neurofibromatose e Doença de Huntington) 
12.2 Autossômico Recessivo (Albinismo, 
Fenilcetonúria e Galactosemia) 
12.3 Sexual Ligada ao Y (Hipertricose Auricular) 
12.4 Sexual Ligada ao X Dominante (Síndrome do 
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12.7 Cariótipo humano 
13. Meiose 
14. Alterações cromossômicas 
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14.2.5 Síndrome Cri-du-chat  
14.2.6 Síndrome de Prader-Willi 
14.2.7 Síndrome de Down por translocação 
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Stella Cristina 
Valdo Dias 

Genética e 
Citogenética/31
A8, 382Z, D926 

Definição de conceitos básicos: Genética, 
citogenética, cromossomos, genes, alelos, 
característica dominante, característica recessiva, 
autossômico, ligado ao sexo, mutações de ponto, 
deleções, inserções, polimorfismos, replicação, 
transcrição e código genético. Justificar ao aluno 
de farmácia porque ele deve aprender genética e 
citogenética. 
Como montar um heredograma. Identificação e 
caracterização dos padrões de herança 
monogênicos: Autossômico Dominante, 
Autossômico Recessivo, Dominante ligado ao 
sexo, Recessivo ligado ao sexo e Herança 
Mitocondrial. Exemplos de doenças genéticas 
humanas. 
Cálculo de probabilidade aplicado à genética. 
Fatores complicadores do padrão de herança: 
Penetrância completa e incompleta, genes 
epistáticos e hipostáticos, variabilidade clínica e 
genética. Cálculo de probabilidade associado a 
variações de penetrância. 
Imunogenética e genética dos sistemas 
sanguíneos ABO e RH. 
Herança poligênica ou quantitativa. Herança 
multifatorial e cálculo de herdabilidade. Exemplos 
dessas heranças na espécie humana. 
Cromossomos humanos. Mitose, Meiose e 
Gametogênese. Não-disjunção. Doenças causadas 
por alterações numéricas e estruturais dos 
cromossomos. 
Cromossomos sexuais, Inativação do cromossomo 
X. Determinação do sexo. Alterações do 
desenvolvimento sexual. 
Técnicas de bandeamento cromossômico. Sistema 
internacional para nomenclatura em citogenética 
humana – ISCN. Identificação dos cromossomos 
humanos. Indicações clínicas para análise 
citogenética. Exercício de cariotipagem.  
Genes e câncer: oncogenes, genes supressores 
tumorais, genes de reparo de DNA. 
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Doenças metabólicas (erros inatos do 
metabolismo) e farmacogenética. 
Técnicas de diagnóstico pré-natal. Discussão a 
respeito das leis e questões bioéticas. 
Princípios da biologia molecular: PCR, marcadores 
moleculares (microssatélites), teste de 
paternidade e clonagem de genes em bactérias. 
Teratogênese: O que são fármacos teratogênicos. 
Discussão a respeito da talidomida. 
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Stella Cristina 
Valdo Dias 

Fisiopatologia/3
23Z 

Controle do meio interno, homeostase, morfostase 
e transporte de substâncias através da membrana 
celular.  
Introdução à patologia: histórico e conceitos 
gerais.  
Estudo dos compartimentos celulares.  
Etiologia e patogenia. Autópsia, necropsia e 
biopsia 
Necrose e apoptose. Causas e tipos de necrose. 
Sinalização celular: anoikis. Reparação dos 
tecidos.  
Distúrbios do crescimento das células e dos 
tecidos. Agenesia, aplasia e hipoplasia; 
hiperplasia; hipertrofia; atrofia; metaplasia; 
displasia; anaplasia. Células lábeis, estáveis e 
permanentes; regeneração e cicatrização. 
Patogênese da inflamação aguda. Estudo das 
mudanças morfológicas. Patogênese da 
inflamação crônica.  
Estudo das mudanças morfológicas. 
Sistema cardiovascular – circulação pulmonar e 
sistêmica, ciclo cardíaco, débito cardíaco, 
freqüência cardíaca, controle de pressão 
arterial.princípios do ecg. Distúrbios circulatórios.  
Fisiopatologia do sistema cardiovascular. 
Dislipidemia. Distúrbios do sistema venoso e o 
sistema linfático. Vasculites. Hipertensão essencial 
e secundária.                                                             
Hipertrofias cardíacas e insuficiência cardíaca.  
Sistema sanguíneo - composição do sangue 
(porção líquida e celular). Funções dos eritrócitos, 
leucócitos e plaquetas e hemostasia fluidos e 
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hemodinâmica. Efeitos morfológicos e 
fisiopatológicos do edema, hiperemia, choque 
hipovolêmico, cardiotônico e séptico. 
Genética: folhetos embrionários e seus destinos. 
Classificação dos distúrbios genéticos: 
monogênicos, multifatoriais. Neoplasia: conceitos, 
características gerais; classificação e 
nomenclatura. Etiopatogenia e carciogênese. 
Principais marcadores tumorais. Estudo de 
algumas neoplasias: Pele, fígado, colon, mama, 
pulmão. 
Sistema digestório - processos da mastigação, 
deglutição, digestão, processos da absorção e 
defecação e glândulas anexas: fígado e pâncreas. 
Refluxo esôfago gástrico; patologia do estômago e 
duodeno; hemorragia digestiva; patologias 
intestinais; hepatites virais; insuficiência hepática, 
icterícia; hipertensão portal; colecistopatias; 
pancreatopatias.   Sistema renal - filtração 
glomerular, absorção, excreção e formação da 
urina. Fisiopatologia renal (insuficiência aguda e 
crônica), glomerulonefrites, síndrome nefrótica, 
infecção urinária.  Sistema genital feminino - 
fisiologia do sistema reprodutor feminino: 
ovulação, menstruação e produção de leite. 
Endometrites, hiperplasias e neoplasias do 
endométrio e do colo uterino.  Cistos e tumores 
do ovário. Displasias e tumores da mama. 
Sistema nervoso - aspectos gerais e funcionais 
dos neurônios e das células da glia, sinapse 
química e elétrica. Doenças vasculares, infecções, 
doenças degenerativas Sistema respiratório - vias 
aéreas, mecânica ventilatória, volumes e 
capacidades e controle nervoso da respiração. 
Fisiopatologia; insuficiência respiratória aguda e 
crônica, derrame pleural; atelectasias; enfisema; 
bronquite; pneumonia; pneumotórax. 
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Economia e 
Gestão 

Farmacêutica/3
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Interação do profissional na gestão e 
administração das empresas. Habilidades 
requeridas em gestão. 
Citações: valores pagos para gerentes em redes 
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de drogarias e indústrias, tempo de carreira, áreas 
mais dinâmicas em oportunidades. 
Evolução (tópicos) da administração desde início 
do século XX. Ordem econômica nacional: 
definições gerais. Desafios atuais: novas 
tecnologias, meio ambiente, especialização 
requerida etc.  
Economia da saúde (tópicos): gastos dos países, 
custo da doença, tipos de custos, financiamento 
público e privado de medicamentos (subsídio), 
relação investimento em saúde x resultados. 
Citação: tamanho e perspectiva da saúde 
complementar no Brasil e investimento público. 
Economia setorial farmacêutica. Conceitos de: 
bem de consumo credencial, valor da patente, 
foco dos investimentos em novos fármacos, 
barreiras econômicas e tecnológicas e outros. 
Citação: tamanho do mercado mundial e 
brasileiro, volume de produção e faturamento 
industrial (FEBRAFARMA). Maiores em: produto 
(marca), classe terapêutica, fármaco, investimento 
em pesquisa. 
Agentes econômicos do segmento farmacêutico 
com enfoque em estratégias em função no porte e 
nível tecnológico.  
Indústrias: inovadora, farmoquímica, de 
especialidades. Comércio: atacado, redes 
varejistas, associativismo de varejistas, franquias, 
varejista independente. Farmácia de manipulação.  
Estratégia de governo para medicamentos 
(enfoques principais e objetivos): Política nacional 
de medicamentos, Política nacional de assistência 
farmacêutica, Política nacional de plantas 
medicinais e fitoterápicos. 
Estrutura organizacional (tópicos): padrões de 
organogramas, o uso de fluxogramas, o uso de 
layouts. Gigantismo e reengenharia das empresas. 
Noções de avaliação de tecnologia em saúde e 
farmacoeconomia. Tipos de análises, conceitos e 
objetivo. 
Normas internacionais ISO: qualidade, meio 
ambiente, responsabilidade social, saúde e 
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segurança do trabalhador. 
Contabilidade (conceitos): custos de produção 
(direto, indireto, fixo, variável), conceitos de 
orçamento, fluxo de caixa, margem de lucro e 
outros. 
Abertura de empresa (exercício com drogaria e/ou 
farmácia): estudo do mercado alvo; etapas legais; 
custos pré-operacionais (reforma civil, instalações, 
estoque inicial, equipamentos); custos 
operacionais (aluguel, reposição, folha salarial, 
taxas etc.). 
Abertura de empresa (exercício com drogaria e/ou 
farmácia): margem de lucro por tipo de produto 
(oneroso, genérico, bonificados, cosméticos etc.); 
tributos (estaduais e federais); perfil de vendas 
por tipo de produto (participação x margem de 
lucro); lucro líquido (margem bruta menos 
impostos e custos operacionais); venda mínima 
necessária para manter o negócio. 
Marketing em saúde e farmacêutico. Conceitos 
gerais de marketing. Propaganda médica e ao 
leigo. 
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Stella Laila de 
Oliveira 

Tecnologia do 
Cosmetico/ 

842V 

INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA COSMETOLOGIA 
Principais funções cosméticas: função 
conservadora, corretiva e estética.  
Elementos anátomo-fisiológicos da pele e anexos 
cutâneos: anatomia, histologia e anexos cutâneos.  
Fatores que alteram a permeabilidade cutânea. 
Promotores de absorção percutânea. 
Cosmecêuticos: indicações e usos 
PREPARAÇÕES COSMÉTICAS PARA HIGIENE E 
TRATAMENTO CAPILAR, Estrutura do fio de 
cabelo, Xampus, Composição Matérias-primas 
Formulações: transparentes, opacos, perolados 
Rinses, Condicionadores, Reparadores de pontas 
Patologias que acometem o couro cabeludo: 
alopécia, ptiríase. Fármacos utilizados no 
tratamento. PREPARAÇÕES COSMÉTICAS PARA 
BANHO, Sabonetes, Sabonetes em barra, 
Sabonetes líquidos, Óleos, Sais de banho  
DESODORANTES E ANTITRANSPIRANTES, Tipos 
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ADILSON COSTA & Cols. Tratado 
Internacional De Cosmecêuticos. 1ª Ed. 
Editora Medfarma, 2012. 
CORREA, M.A. COSMETOLOGIA Ciência e 
Técnica. 1ª Ed. Editora Medfarma, 2012. 
MAIO, M. Tratado de Medicina Estética. 2ª 
Ed. Editora Roca, 2011. 
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desodorantes e antitranspirantes Formas de 
apresentação, RADIAÇÃO SOLAR Radiação solar e 
sua influência na pele Fatores que modificam a 
qualidade e a quantidade de radiação recebida  
Proteção contra a radiação solar em nossa pele 
FILTRO SOLAR Legislação Anvisa pertinente (RDC 
237/02; RDC 47/06) FPS Filtros solares Químicos e 
Físicos MODIFICADORES DO BRONZEADO 
Bronzeadores, Autobronzeadores (Simuladores do 
bronzeado), Aceleradores do bronzeado    
PREPARAÇÕES COSMÉTICAS PARA MAQUIAGEM: 
Pós faciais, Sombras, Blushes, Batons, Gloss 
labial, Removedor de maquiagem Composição 
Matérias-primas Formulações. PERFUMES 
Definição, composição, matérias-primas 
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Stella Laila de 
Oliveira 

Farmácia 
Homeopatia/82

3V 

Princípios da Homeopatia 
História da Medicina 
História da Homeopatia 
Fundamentos da Homeopatia 
Concepção do processo saúde-doença 
Escolas Homeopáticas 
Semiologia homeopática: Matéria Médica, 
Repertório, consulta homeopática e terapêutica 
Medicamento homeopático 
Conceitos, classificação 
Origem 
Nomenclatura 
Insumos ativos 
Insumos Inertes 
Farmacotécnica Homeopática - Dinamização 
Método Hahnemanniano 
Substâncias solúveis  
Substâncias insolúveis 
Escala Decimal 
Escala Centesimal 
Escala Cinquenta-milesimal 
Método Fluxo contínuo 
Método de Korsakov 
Preparação Medicamentos Homeopáticos 
Forma Farmacêutica Básica – Tintura-mãe 
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VITHOULKAS, G. Homeopatia: Ciência e 
Cura. Ed. Cultrix, São Paulo, 1980. 
FONTES, O. L. Farmácia homeopática: 
teoria e prática. 4.ed. São Paulo. Editora 
Manole, 2013 MINHA BIBLIOTECA 
SCHOLTEN J. Homeopatia e os 
elementos. São Paulo:  Organon, 201 



 

OFESSOR DISCIPLINA 1º ENCONTRO 
(CONTEÚDO NP1) 

2º ENCONTRO 
(CONTEÚDO NP2) 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Formas Farmacêuticas Derivadas - Dinamizações 
Formas Farmacêuticas de uso interno (líquidos, 
pós, tabletes, comprimidos 
Formas Farmacêuticas de uso externo (pomadas, 
géis, cremes, etc.) 
Bioterápicos e Isoterápicos 
Conceitos 
Preparação 
Biossegurança em Laboratório Homeopático 
Garantia de Qualidade 
Controle de Qualidade 
BPMH 
Dispensação 
Política Nacional de Práticas Integrativas e 
Complementares (PNPIC). 
Pesquisa Clínica em Homeopatia: Estudos de 
Casos 
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Suzana 
Ferreira Alves 

Legislaçao 
Farmaceutica/3

73Z, 879X 

Interação do profissional com as leis: Código 
Penal (exercício ilegal, tráfico de drogas); Código 
Civil (indenização por erro profissional).  
Citações: Lei das licitações, Estatuto do idoso, da 
criança e adolescente, do consumidor etc. 
Hierarquia das leis. Criação de uma lei (etapas).  
Exemplos para citação: Lei dos crimes hediondos 
(inclusão da falsificação de medicamentos na lei 
original); Lei 11.903/2009 da rastreabilidade dos 
medicamentos. 
ANVISA (Lei 9782/99). Estrutura, 
responsabilidades e atividades. Diretoria 
Colegiada. Definição e abrangência das RDC e RE. 
Áreas de atuação do farmacêutico. Crescimento e 
valorização da atenção farmacêutica.  
Conselhos Federal e Regionais de Farmácia. 
Estrutura, atividades e comissões. Citação das Leis 
3.820/60 e 6.205/75. 
Conceitos de ética, costumes. Princípios éticos em 
saúde: beneficência, autoridade, consentimento 
esclarecido. Código de Ética Farmacêutica. 
Funcionamento da Comissão de Ética do CRF. 
Código de Ética Farmacêutica (continuação), 
discussão, estudo de casos. 
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BRASIL. Lei n.9782, de 26 de janeiro de 
1999. Define o Sistema Nacional de 
Vigilância Sanitária, cria a Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária, e dá outras 
providências. Diário Oficial da União, 
Brasília, 11 de fev. 1999 
 
ZUBIOLI, A. Ética farmacêutica. São 
Paulo. Sobravime, 2004   
 
Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 
1973  
Dispõe sobre o controle sanitário do 
comércio de drogas, medicamentos, 
insumos farmacêuticos e correlatos, e dá 
outras providências. 
 
MASTROIANNI, P. C. et al. Direito 
sanitário e deontologia: noções para a 
prática farmacêutica / São Paulo : Cultura 
Acadêmica : Universidade Estadual 
Paulista. Disponível em: 
<http://www.santoandre.sp.gov.br/pesquis
a/ebooks/364169.pdf > Acesso em 06 nov. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5991.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5991.htm
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Comércio farmacêutico: Lei 5.991 de 1973. 
Definição de drogaria, farmácia, ervanários, posto 
farmacêutico e outras. Responsabilidade técnica. 
Comércio farmacêutico: RDC 44 de 2009 e 
posteriores; mudanças e implicações nas 
possibilidades profissionais. 
Registro de produtos: Lei 6.360 de 1.976; tipos de 
produtos; diferenças entre medicamentos e 
cosméticos; produtos para saúde e alimentos. 
Regras básicas de propaganda. Medicamento 
inovador. 
Medicamento genérico (Lei 8.797 de 1.999). 
Conceitos de biodisponibilidade, bioequivalência, 
intercambialidade; formato do teste in vivo; 
limites estatísticos. 
Similares: RDC 133 e 134 de 2003 e atualizações 
(tópicos principais que criaram a bioequivalência 
para similares). 
Medicamento genérico: regras de prescrição e de 
dispensação, categorias proibidas em genéricos. 
Inovadores x similares x genéricos x fitoterápicos: 
semelhanças e diferenças relativas ao registro. 
Legislação sobre medicamentos controlados: 
Portaria 344/1998; SNGPC (Sistema Nacional de 
Gerenciamento de Produtos Controlados). 
Escrituração. 
Legislação sobre medicamentos controlados: 
categorias de produtos; tipos de receituário e 
notificações; limites de quantidade; validade. 
Apresentação e comentários da RDC de 
atualização da lista de produtos controlados mais 
recente. 
Tópicos (noções) de boas práticas na indústria, 
manipulação de alimentos, laboratório de análises, 
farmácia magistral, pesquisa clínica; legislação de 
publicidade (Lei 10.167/2000). 
Tópicos gerais (livre): fracionamento; regras de 
embalagem; regras para bulas e/ou outros de 
destaque na ocasião e mais pertinentes à região 
do campus. 
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2018. 
 
Código de Ética Farmacêutica. RESOLUÇÃO 
Nº 596 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2014.  
(http://www.cff.org.br/userfiles/file/resoluc
oes/596.pdf). 
 

Suzana Farmacia clinica A Farmácia Hospitalar como suporte à Farmácia A Farmácia Hospitalar como suporte à Farmácia CAVALLINI, M.E.; BISSON, M.P. Farmácia 
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Ferreira Alves hospitalar/393Z
, 803V 

Clínica.  
Organização Hospitalar. Níveis de Atendimento à 
Saúde. Estrutura Organizacional do Hospital. 
Classificação dos Hospitais: regime jurídico, porte, 
complexidade do serviço, edificação, tempo de 
permanência e tipo de serviço. 
 Organização da Farmácia Hospitalar: 
Planejamento, Missão e Visão. Área física, 
localização, acessibilidade, estrutura 
organizacional, farmácias satélites, farmácia 
ambulatorial. Fases de Implantação da FH. 
Recursos Humanos: perfil da equipe, programas 
de treinamento e educação continuada. 
 Padronização de Medicamentos. Comissão de 
Farmácia e Terapêutica. Elaboração da Lista de 
Padronização. Critérios de Padronização. Impacto 
financeiro. 
 Central de Abastecimento Farmacêutico: Técnicas 
de armazenamento: carga unitária, ’palletização’, 
empilhamento e ‘layout’ da área de estocagem – 
ordenação do estoque. Classificação e Codificação 
de Materiais. Características da área de estocagem 
– local, corredores, portas, pisos, ventilação 
temperatura, segurança. Recebimento de 
Medicamentos. Equipamentos. Boas práticas para 
estocagem de medicamentos. 
 Sistemas de Compras para hospitais públicos 
(licitação: dispensa, convite, tomada de preços, 
concorrência, pregão) e privados. Planejamento 
(demanda e opção de compra) e 
acompanhamento de compras – Follow up. 
Compra de não padronizados (critérios e fluxo de 
compra). Fornecedores: cadastro, avaliação, 
qualificação. 
Exercício: Exemplo de Pregão Eletrônico   
 Gestão de Estoques: Dimensionamento, Níveis de 
estoque. Evolução do consumo e consumo 
sazonal. Classificação ABC e XYZ. Instrumentos de 
controle de estoque (consumo médio mensal, 
ponto de requisição, estoque mínimo, estoque 
máximo, tempo de espera, estoque de 
segurança). Inventário 
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Hospitalar: um enfoque em sistemas de 
Saúde. 2.ed. São Paulo: Manole, 2010 
MINHA BIBLIOTECA 
6 ex. 615.12:362.1.145 C377f     
MAIA NETO, J. F. Farmácia hospitalar e 
suas Interfaces com a Saúde. São 
Paulo: Rx Editora, 2005 
WAITZBERG, D.L. Nutrição oral,  enteral 
e parenteral na prática clínica. 3. ed. 
São Paulo, Atheneu, 2004 2 vol 
BISSON, M. P. Farmácia clínica e 
atenção farmacêutica. 3.ed. São Paulo: 
Manole, 2007 MINHA BIBLIOTECA 
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Exercício: Utilização das curvas ABC e XYZ para 
análise e gestão de materiais. 
 Sistemas de Distribuição de Medicamentos (dose 
coletiva, individualizada, unitária e sistema misto). 
Informatização e Automação em Farmácia 
Hospitalar. 
 Farmacotécnica Hospitalar - Estrutura e 
Organização (Farmacotécnica Adaptativa). 
Técnicas de fracionamento de sólidos e líquidos. 
 Central de Misturas Intravenosas - Estrutura e 
Organização.  
Técnicas de reconstituição e fracionamento de 
injetáveis. 
 Soluções Parenterais de Grande Volume. Soros e 
soluções para diálise peritoneal e 
hemofiltração/hemodiálise. Nutrição Parenteral: 
formulações, cálculos, vias de acesso, técnicas de  
preparo. 
 Incompatibilidades Físico-Químicas e Cálculos em 
Farmácia 
 Central de Quimioterápicos: Estrutura e 
Organização. Técnicas de manipulação, 
compatibilidades, estabilidade, forma e via de 
administração, acondicionamento adequado. 
Gestão de resíduos em Serviços de Saúde. 
 Programas de Qualidade em Farmácia Hospitalar. 
 Legislação em Farmácia Hospitalar. 
 Programas de Investigação Científica/Pesquisa 
Clínica. 
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Organização.  
Técnicas de reconstituição e fracionamento de 
injetáveis. 
 Soluções Parenterais de Grande Volume. Soros e 
soluções para diálise peritoneal e 
hemofiltração/hemodiálise. Nutrição Parenteral: 
formulações, cálculos, vias de acesso, técnicas de  
preparo. 
 Incompatibilidades Físico-Químicas e Cálculos em 
Farmácia 
 Central de Quimioterápicos: Estrutura e 
Organização. Técnicas de manipulação, 
compatibilidades, estabilidade, forma e via de 
administração, acondicionamento adequado. 
Gestão de resíduos em Serviços de Saúde. 
 Programas de Qualidade em Farmácia Hospitalar. 
 Legislação em Farmácia Hospitalar. 
 Programas de Investigação Científica/Pesquisa 
Clínica. 
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Suzana 
Ferreira Alves 

Farmacologia 
Aplicada/ 324Z 

Introdução à Terapia Antimicrobiana: princípios 
básicos da utilização e seleção de antibióticos, 
antifúngicos, antivirais e antiparasitários. 
Tratamento farmacológico de distúrbios 
oncológicos. 
Imunossupressores. 
Tratamento farmacológico da osteoporose. 
Tratamento farmacológico da obesidade. 
Tratamento farmacológico de distúrbios da 
tireoide. 
Tratamento farmacológico de disfunção erétil. 
Contraceptivos, hormonioterapia na menopausa, 
anabolizantes 
 

Introdução à Terapia Antimicrobiana: princípios 
básicos da utilização e seleção de antibióticos, 
antifúngicos, antivirais e antiparasitários. 
Tratamento farmacológico de distúrbios 
oncológicos. 
Imunossupressores. 
Tratamento farmacológico da osteoporose. 
Tratamento farmacológico da obesidade. 
Tratamento farmacológico de distúrbios da 
tireoide. 
Tratamento farmacológico de disfunção erétil. 
Contraceptivos, hormonioterapia na menopausa, 
anabolizantes 
 

GOODMAN e GILMAN. As bases 
farmacológicas da terapêutica. 11. ed. 
Rio de Janeiro: McGraw-Hill,AMGH, 
2003/2012.  
CLARCK, M.A. Farmacologia ilustrada. 
5.ed. Porto Alegre: Artmed 2013/2014.  
SILVA, P. Farmacologia. 8. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2002/2015. 
(Biblioteca Digital Minha Biblioteca)  
RANG, H.P.; DALE, M. M.: RITTER, J. M. 
Farmacologia. 8. ed. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2004/2016. 

Thiago Levi 
Silva Oliveira 

Farmacognosia/ 
54A7 

Campo de atividade farmacognóstica 
Legislação de fitoterápicos e plantas medicinais.  
Conceitos básicos em Farmacognosia (planta 
medicinal, droga vegetal, princípio ativo, princípio 
inativo, droga derivada, fitoterápico, fitoterápico). 
Taxonomia vegetal 
Produção de drogas vegetais, tratamento, 
conservação, estocagem de drogas vegetais. 
Análise de drogas (controle de qualidade de 
drogas vegetais) – amostragem, métodos diretos 
e indiretos 
Tecidos permanentes complexos, inclusões 
orgânicas e inorgânicas (cortes e observação 
microscópica). 
Correção da prova  
Processos extrativos e de separação de 
metabólitos secundários de drogas vegetais: 
infusão, decocção, digestão. 
Métodos de extração: maceração, percolação, 
extrato, tintura. 
Metabólitos secundários. 
Taninos: conceito, classificação, ações 
farmacológicas e toxicológicas, extração, 
identificação e caracterização de drogas vegetais. 
Polissacarídeos principais: amido, celulose, gomas, 
mucilagens, pectinas: utilização e drogas vegetais 
 

Campo de atividade farmacognóstica 
Legislação de fitoterápicos e plantas medicinais.  
Conceitos básicos em Farmacognosia (planta 
medicinal, droga vegetal, princípio ativo, princípio 
inativo, droga derivada, fitoterápico, fitoterápico). 
Taxonomia vegetal 
Produção de drogas vegetais, tratamento, 
conservação, estocagem de drogas vegetais. 
Análise de drogas (controle de qualidade de 
drogas vegetais) – amostragem, métodos diretos 
e indiretos 
Tecidos permanentes complexos, inclusões 
orgânicas e inorgânicas (cortes e observação 
microscópica). 
Correção da prova  
Processos extrativos e de separação de 
metabólitos secundários de drogas vegetais: 
infusão, decocção, digestão. 
Métodos de extração: maceração, percolação, 
extrato, tintura. 
Metabólitos secundários. 
Taninos: conceito, classificação, ações 
farmacológicas e toxicológicas, extração, 
identificação e caracterização de drogas vegetais. 
Polissacarídeos principais: amido, celulose, gomas, 
mucilagens, pectinas: utilização e drogas vegetais 
 

LORENZI, H.; MATOS, F. J. A. Plantas 
medicinais no Brasil. São Paulo: 2ed 
Plantarum, 2002/2008.   
OLIVEIRA, F., AKISUE, G., AKISUE, M.K. 
Farmacognosia. Rio de Janeiro: Atheneu, 
1998/2014.   
SAAD, G. A. ET AL. Fitoterapia 
contemporânea: tradição e ciência na 
prática clínica. 2.ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2018.   
SIMÕES, C.M.O. et. al. Farmacognosia: 
da planta ao medicamento. 6.ed. Porto 
Alegre: UFRGS/UFSC, 2004/2010.   
FARMACOPÉIA BRASILEIRA. 5. ed. 
2010 ANVISA. Disponível em: 
http://www.anvisa.gov.br/hotsite/cd_farma
copeia/index.htm 
 

Thiago Levi Farmacognosia Glicosídeos flavonoídicos – aula teórica (estrutura Glicosídeos flavonoídicos – aula teórica (estrutura OLIVEIRA, F. de; AKISUE, G.; AKISUE, M. 
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Silva Oliveira Aplicada/ 3437 fundamental, métodos de extração e identificação, 
propriedades farmacológicas com mecanismo de 
ação, toxicidade, drogas vegetais: cardo de leite, 
ginko, citrus, camomila, maracujá, arnica, entre 
outros 
Glicosídeos flavonoídicos – aula prática (extração 
e identificação) 
Glicosídeos antraquinônicos – aula teórica 
(estrutura fundamental, métodos de extração e 
identificação, propriedades farmacológicas com 
mecanismo de ação) 
Glicosídeos antraquinônicos – aula teórica 
(toxicidade, drogas vegetais: cáscara sagrada, 
sene, ruibarbo, babosa, frângula, hipérico, ipê 
roxo, hena.) 
Glicosídeos antraquinônicos – aula prática 
(extração e identificação) 
Glicosídeos saponínicos - aula teórica (estrutura 
fundamental, métodos de extração e identificação, 
propriedades farmacológicas com mecanismo de 
ação, toxicidade, drogas vegetais: ginseng, 
calêndula, centela, alcaçuz, salsaparrilha, 
saboeira, buchinha do norte) 
Glicosídeos saponínicos – aula prática (extração e 
identificação) 
Glicosídeos cardioativos – aula teórica (estrutura 
fundamental, métodos de extração e identificação, 
propriedades farmacológicas com mecanismo de 
ação, toxicidade, drogas vegetais: dedaleiras, 
espirradeira, adonis, estrofanto...  ) 
Glicosídeos cardioativos – aula prática (extração e 
identificação) 
Alcalóides – aula teórica (estrutura fundamental – 
diferenciação entre alcalóides verdadeiros, 
protoalcalóides e pseudoalcalóides, métodos de 
extração e identificação) 
Alcalóides – aula teórica (propriedades 
farmacológicas com mecanismo de ação, 
toxicidade, drogas vegetais: beladona, 
trombeteira, coca, boldo, papoula, jaborandi, 
esporão de centeio, entre outras) 
Alcalóides – aula prática 

fundamental, métodos de extração e identificação, 
propriedades farmacológicas com mecanismo de 
ação, toxicidade, drogas vegetais: cardo de leite, 
ginko, citrus, camomila, maracujá, arnica, entre 
outros 
Glicosídeos flavonoídicos – aula prática (extração 
e identificação) 
Glicosídeos antraquinônicos – aula teórica 
(estrutura fundamental, métodos de extração e 
identificação, propriedades farmacológicas com 
mecanismo de ação) 
Glicosídeos antraquinônicos – aula teórica 
(toxicidade, drogas vegetais: cáscara sagrada, 
sene, ruibarbo, babosa, frângula, hipérico, ipê 
roxo, hena.) 
Glicosídeos antraquinônicos – aula prática 
(extração e identificação) 
Glicosídeos saponínicos - aula teórica (estrutura 
fundamental, métodos de extração e identificação, 
propriedades farmacológicas com mecanismo de 
ação, toxicidade, drogas vegetais: ginseng, 
calêndula, centela, alcaçuz, salsaparrilha, 
saboeira, buchinha do norte) 
Glicosídeos saponínicos – aula prática (extração e 
identificação) 
Glicosídeos cardioativos – aula teórica (estrutura 
fundamental, métodos de extração e identificação, 
propriedades farmacológicas com mecanismo de 
ação, toxicidade, drogas vegetais: dedaleiras, 
espirradeira, adonis, estrofanto...  ) 
Glicosídeos cardioativos – aula prática (extração e 
identificação) 
Alcalóides – aula teórica (estrutura fundamental – 
diferenciação entre alcalóides verdadeiros, 
protoalcalóides e pseudoalcalóides, métodos de 
extração e identificação) 
Alcalóides – aula teórica (propriedades 
farmacológicas com mecanismo de ação, 
toxicidade, drogas vegetais: beladona, 
trombeteira, coca, boldo, papoula, jaborandi, 
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Alcalóides – aula prática 

K. Farmacognosia: identificação de drogas 
e vegetais. 2.ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 
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Metilxantinas – aula teórica (estrutura 
fundamental, identificação, propriedades 
farmacológicas com mecanismo de ação, drogas 
vegetais: café, guaraná, chá verde, cacau, cola) 
Óleos essenciais (estrutura fundamental, métodos 
de extração e identificação, propriedades 
farmacológicas, drogas vegetais: erva doce, erva 
cidreira, alecrim, camomila, menta, entre outras) 
Óleos fixos estrutura fundamental, métodos de 
extração e identificação, propriedades 
farmacológicas e usos farmacológicos, drogas 
vegetais: soja, algodão, mamona, (resina: 
gengibre, maconha) 
 

Metilxantinas – aula teórica (estrutura 
fundamental, identificação, propriedades 
farmacológicas com mecanismo de ação, drogas 
vegetais: café, guaraná, chá verde, cacau, cola) 
Óleos essenciais (estrutura fundamental, métodos 
de extração e identificação, propriedades 
farmacológicas, drogas vegetais: erva doce, erva 
cidreira, alecrim, camomila, menta, entre outras) 
Óleos fixos estrutura fundamental, métodos de 
extração e identificação, propriedades 
farmacológicas e usos farmacológicos, drogas 
vegetais: soja, algodão, mamona, (resina: 
gengibre, maconha) 
 

 


