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Plano de Ensino 

DISCIPLINA: Farmacologia e Toxicologia 

Curso: Biomedicina 

Período letivo: 2018  Série: 3ª Obrigatória ( X )   Optativa (      ) 

CH Teórica: 80h CH Prática:  CH Total: 80 horas 

Obs:  

 

I – Objetivos 

- Identificar os principais grupos de fármacos e substâncias tóxicas. 
- Proporcionar ao aluno o entendimento dos processos farmacológicos relacionados à 
ação dos medicamentos bem como a toxicidade de diversas substâncias no organismo. 
- Ensinar conceitos básicos de Farmacologia, processos farmacocinéticos pelos quais 
os fármacos passam no organismo, entender os mecanismos de ação  das drogas e 
toxicidade. 

II - Ementa 

Conceitos de Farmacologia geral: mecanismos de ação de drogas e farmacocinética. 
Farmacodinâmica. Drogas que atuam no sistema nervoso central e periférico. 
Farmacologia dos órgãos e sistemas gastrointestinal, renal e cardíaco. Farmacologia do 
processo inflamatório e drogas anti-inflamatórias. Coagulantes e anticoagulantes. 
Drogas antineoplásicas; Aspectos toxicocinéticos e toxicodinâmicos dos medicamentos 
e drogas de abuso. Análises laboratoriais de avaliação de toxicidade, diagnóstico e tra-
tamento das possíveis intoxicações por metais, solventes, praguicidas, contaminantes 
do meio ambiente e de alimentos. Diagnóstico de substâncias utilizadas com finalidade 
de dopagem. 

III - Descrição do Programa: Unidades de Ensino 

- Introdução e conceitos básicos em Farmacologia  
- Farmacocinética: absorção, distribuição, biotransformação, eliminação de 
fármacos no organismo, farmacologia renal, farmacologia gastrointestinal. 
- Vias de administração de fármacos. 

1º BM 

- Farmacodinâmica e teoria dos receptores: mecanismo de ação dos fárma-
cos no organismo. 
- Farmacologia do sistema no sistema nervoso central e periférico. 
- Farmacologia cardíaca 

2º BM 

- Farmacologia do processo inflamatório e drogas anti-inflamatórias 
- Drogas antineoplásicas 
- Aspectos toxicocinéticos e toxicodinâmicos dos medicamentos e drogas de 
abuso. 

3º BM 

- Análises laboratoriais de avaliação de toxicidade, diagnóstico, tratamento 
das possíveis intoxicações por metais, solventes, contaminantes do meio 
ambiente e de alimentos. 
- Diagnóstico de substâncias utilizadas com finalidade de dopagem. 

4º BM 

IV - TEMPO DE ESTUDO DISCENTE (TED) 

- Leitura de texto utilizando a bibliografia da disciplina  

- Lista de exercícios 
1º BM 
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- Leitura de texto - Ligação das moléculas dos fármacos ás células e proteínas alvo. 

- Leitura de texto – Drogas Pró-coagulantes e anticoagulantes. 

- Lista de exercícios 
2º BM 

- Leitura de texto – Drogas antinflamatórias ideais 

- Lista de exercícios 
3º BM 

- Leitura de texto – Exame de cromatografia para análises toxicológicas finalidade e 
princípio da técnica. 

- Lista de exercícios 

4º BM 

V - Acessibilidade Pedagógica 

- Plataforma virtual da faculdade e presencial durante o horário de aula.      1º BM 

- Plataforma virtual da faculdade e presencial durante o horário de aula.      2º BM 

- Plataforma virtual da faculdade e presencial durante o horário de aula.      3º BM 

- Plataforma virtual da faculdade e presencial durante o horário de aula.      4º BM 

VI - Atividades Práticas de Estudo e Pesquisa 

- Leitura na biblioteca utilizando textos e capítulos dos livros da bibliografia 
básica ou complementar referente ao bimestre, formando grupos de estudos 
com tema de interesse e relevância para a disciplina aplicando-se para 
todos os bimestres.         

1º BM 

- Leitura na biblioteca utilizando textos e capítulos dos livros da bibliografia 
básica ou complementar referente ao bimestre, formando grupos de estudos 
com tema de interesse e relevância para a disciplina aplicando-se para 
todos os bimestres.         

2º BM 

- Leitura na biblioteca utilizando textos e capítulos dos livros da bibliografia 
básica ou complementar referente ao bimestre, formando grupos de estudos 
com tema de interesse e relevância para a disciplina aplicando-se para 
todos os bimestres.         

3º BM 

- Leitura na biblioteca utilizando textos e capítulos dos livros da bibliografia 
básica ou complementar referente ao bimestre, formando grupos de estudos 
com tema de interesse e relevância para a disciplina aplicando-se para 
todos os bimestres.         

4º BM 

VII - Procedimentos de Ensino e Aprendizagem 

- Aula expositiva teórica utilizando kit multimídia e lousa. 

- Correção dos exercícios no início da aula. 
1º BM 

 - Aula expositiva teórica utilizando kit multimídia e lousa. 

- Correção dos exercícios no início da aula.  

- Resolução de casos clínicos. 

2º BM 

- Aula expositiva teórica utilizando kit multimídia e lousa. 3º BM 
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- Correção dos exercícios no início da aula. 

- Resolução de casos clínicos. 

- Aula expositiva teórica utilizando kit multimídia e lousa. 

- Correção dos exercícios no início da aula.    
4º BM 

 

VIII - Atividades Avaliativas 

- Trabalho do bimestre – 2,0 pontos – individual ou dupla  
- Avaliação bimestral – 8,0 pontos  

1º BM 

- Trabalho do bimestre – 2,0 pontos – individual ou dupla  
- Avaliação bimestral – 8,0 pontos  

2º BM 

- Trabalho do bimestre – 2,0 pontos – individual ou dupla  
- Avaliação bimestral – 8,0 pontos  

3º BM 

- Trabalho do bimestre – 2,0 pontos – individual ou dupla  
- Avaliação bimestral – 8,0 pontos  

4º BM 

IX - Monitoria 

- Não se aplica 

X - Grupo de Iniciação Científica 

- Formar grupos com alunos interessados em desenvolver a pesquisa científica. 

XI - Projetos 

Projeto Interdisciplinar Integrador do Curso. 
Projeto Sustentabilidade Socioambiental de Gestão da IES, no Ensino, Pesquisa e extensão 
Projeto de Extensão Fadap/FAP. 

XII - Temas Obrigatórios 

Educação Ambiental 
Educação em Direitos Humanos  
Relações Étnico-Raciais dos Afrodescendentes e Indigenistas 

XIII - Bibliografia Básica 

OGA, Seize; CAMARGO, Márcia M. A.; BATISTUZZO, José A. O. Fundamentos de 

Toxicologia. 4.ed. Editora Atheneu. 2014 

HILAL-DANDAN, R.; BRUNTON, L. L. Manual de farmacologia e terapêutica de 

Goodman & Gilman. 2. ed. Porto Alegre: AMGH, 2015. 

RANG, H.P., DALE, M.M. Farmacologia. 8ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016. 

XIV - Bibliografia Complementar 

Rang, H. P.; Ritter, J. M.; Dale, M. M. Farmacologia. Tradução De Penildon Silva, Pa-
trícia Josephine Voeux. 4. Ed. Rio De Janeiro-RJ: Guanabara Koogan, 2001. 
 
DESTRUTI, ANA BEATRIZ C.B. Cálculos e conceitos em farmacologia. 10. ed. SÃO 
PAULO-SP: SENAC, 2006.  
 
DELUCIA, ROBERTO. Farmacologia integrada. RIO DE JANEIRO-RJ: REVINTER, 
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2004. 
 
SILVA, M. ROCHA E. Fundamentos da farmacologia: e suas aplicações à terapêu-
tica.  

XV - Professor 

Prof. Me. Vitor Celso Moraes Campos       

Docente da disciplina 

 


