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EMENTA:  
Princípios Gerais. Farmacocinética. Relações entre concentração e efeito das drogas. 
Drogas que atuam nas sinapses e nas junções neuroefetoras. Autacóides e antagonistas 
Farmacologia clínica dos anestésicos locais. Farmacologia endócrina: hormônios e 
antagonistas. Drogas que atuam nas doenças infecciosas e parasitárias. Drogas que 
atuam no aparelho respiratório: analépticos, depressores, mucocinéticos e 
antitussígenos. Quimioterapia antimicrobiana e antiviral. Estrógenos, progestogenos e 
anticoncepcionais orais. 
 

OBJETIVOS:  
Conhecer a história, a fonte, as propriedades fisicoquímicas e a composição das drogas 
pertencentes aos diversos grupos farmacológicos. 
Definir os princípios básicos que regem a absorção, a distribuição, a biotransformação e a 
eliminação das drogas.  
Identificar os fatores relacionados à farmacocinética dos fármacos, associado ao 
conhecimento da dosagem, determinando a concentração da droga no local de ação e 
desta forma, a intensidade dos efeitos destas drogas como função dependente do tempo. 
Apontar os efeitos bioquímicos e fisiológicos das drogas que atuam nas sinapses e nas 
junções neuroefetoras, assim como seu mecanismo de ação molecular com ênfase na 
sua aplicação em farmacologia clínica. 
Identificar os efeitos fisiológicos dos autacóides, efeitos farmacológicos H1 e H2 e dos 
seus antagonistas. 
Compreender o mecanismo de ação, os efeitos farmacológicos, colaterais e tóxicos dos 
anestésicos locais. 
Descrever o mecanismo de ação, os efeitos farmacológicos, colaterais da insulina, das 
principais preparações comerciais de insulinas e hipoglicemiantes orais.  
Compreender o mecanismo de ação, os efeitos farmacológicos, colaterais e tóxicos de 
drogas que atuam no aparelho respiratório: analépticos, depressores, mucocinéticos e 
antitussígenos. 
Compreender o mecanismo de ação, os efeitos farmacológicos, colaterais e tóxicos de 
antimicrobianos e antiparasitários. 
Compreender o mecanismo de ação, os efeitos farmacológicos, colaterais e tóxicos de 
antivirais e antifúngicos. 
Compreender o mecanismo de ação, os efeitos farmacológicos, colaterais e tóxicos de 
anticoncepcionais, orexígenos e anorexígenos.  



 

UNIDADES DE ENSINO: 
Unidade I - Princípios Gerais 
Absorção: Processos de difusão e transporte, pinocitose e fatores fisico-químicos. Vias de 
introdução dos medicamentos: características, vantagens, desvantagens e indicações de 
cada uma. Farmacocinética: eliminação de zero ordem, eliminação de primeira ordem, 
meia-vida, redistribuição, barreira hematoencefálica, barreira placentária. Interação droga-
receptor. Conceito e importância de receptor farmacológico, farmacologia de agonistas 
totais, parciais e antagonistas. Antagonismo competitivo reversível, antagonismo não 
competitivo. Conceito e importância farmacológica de dose eficaz e dose letal médias, 
índice terapêutico, taquifilaxia, tolerância e idiossincrasia. 
Unidade II - Drogas que Atuam nas Sinapses e nas Junções Neuroefetoras 
Características anatômicas, bioquímicas e funcionais do sistema nervosos simpático e 
parassimpático. Características das sinapses adrenérgicas e colinérgicas. Análise dos 
processos de síntese, armazenamento, liberação e metabolização dos respectivos 
neurohormônios. Efeitos decorrentes da ativação do sistema nervoso simpático e 
parassimpático. Usos terapêuticos das substâncias simpaticomiméticas. Indicações 
clínicas dos bloqueadores adrenérgicos. Utilização dos anticolinesterásicos. Utilização 
dos bloqueadores colinérgicos. 
Unidade III - Farmacologia Clínica dos Anestésicos Locais  
Classificação, correlação com o bloqueio diferencial das fibras nervosas. Associação com 
vasoconstrictores. Tratamento e profilaxia da intoxicação aguda. Farmacologia clínica dos 
bloqueadores neuromusculares. 
Unidade IV - Farmacologia Clínica dos Autacóides 
Histórico, funções endógenas, importância nas respostas alérgicas, efeitos 
farmacológicos H1 e H2. Mecanismo de ação. Usos clínicos. Antagonistas histamínicos: 
Antagonismo H1 e H2. Propriedades farmacológicas. Anafilaxia e alergia. 
Farmacocinética. Efeitos colaterais. Usos terapêuticos. Corticotrofinas e esteróides 
adrenocorticais: glicocorticóides e antagonistas. Mineralocorticóides. Funções fisiológicas 
e efeitos farmacológicos. Mecanismo de ação. Ações sobre o metabolismo dos protídeos, 
glicídeos e lipídeos. Distúrbios eletrolíticos, do balanço hídrico e dos elementos 
formadores de sangue. Ações antinflamatórias. 
Unidade V - Farmacologia do Pâncreas Endócrino 
Insulinoterapia. Diferentes preparações comerciais de insulinas. Hipoglicemiantes orais.  
Unidade VI - Drogas que Afetam a Motilidade Gastrointestinal 
Drogas utilizadas no controle da acidez gástrica e na úlcera péptica. Drogas que afetam o 
fluxo de água no tubo gastroenterológico e sua motricidade. Digestivos e sais biliares 
Unidade VII - Drogas Utilizadas no Tratamento de Doenças do Aparelho Respiratório  
Analépticos, broncodilatadores, mucocinéticos e antitussígenos Usos terapêuticos, 
mecanismo de ação, farmacocinética, toxicidade e efeitos colaterais das principais drogas 
utilizadas em farmacologia respiratória. 
Unidade VIII - Drogas Utilizadas no Tratamento das Doenças Microbianas 
Conceito de drogas antimicrobianas. Sulfonamidas, trimetoprim-sulfametoxazol, 
quinolonas e substâncias utilizadas nas infecções do trato urinário. Penicilinas, 
cefalosporinas e outros betalactâmicos. Aminoglicosídeos. Tetraciclinas, cloranfenicol e 
macrolídeos. Associações antibióticas. Antibioticoterapia profilática. 
Unidade IX - Drogas Utilizadas no Tratamento de Doenças Fúngicas e Parasitárias  
Quimioterapia das micoses superficiais e profundas. Quimioterapia das infecções 
protozoárias: malária, amebíase, giardíase, tricomoníase, leishmaniose e 
tripanossomíase. Mecanismo de ação, farmacocinética, toxicidade e efeitos colaterais das 
principais drogas utilizadas. 
Unidade X - Drogas Utilizadas no Tratamento das Viroses 
Conceito de drogas antiviral. Agentes antiherpéticos: análogos da guanosina, pirimidina e 
da citosina. Inibidores da DNA polimerase viral. Agentes antiretrovivus: inibidores da 



transcriptase reversa (zidovudina, didanosina, lamivudina, zalcitabina e stavudina). 
Inibidores da protease: indinavir, ritanavir e saquinavir. Outros agentes antivirais: 
amantadina e rimantadina. Interferons e ribavirim. Importância do conhecimento 
farmacológico no tratamento do paciente infectado pelo HIV. 
Unidade XI - Farmacologia clínica das drogas que afetam a motilidade uterina 
(ocitocina, prostaglandinas, derivados do "ergot" e inibina) 
Considerações anatômicas e fisiológicas. Ocitocina: propriedades farmacológicas, 
mecanismo de ação, usos terapêuticos, efeitos colaterais e toxicidade. Prostaglandinas: 
propriedades farmacológicas, mecanismo de ação, usos terapêuticos, efeitos colaterais e 
toxicidade Derivados do ergot: propriedades farmacológicas, mecanismo de ação, usos 
terapêuticos, efeitos colaterais e toxicidade. Drogas que inibem a motilidade uterina. 
Tocolíticos. 
Unidade XII - Farmacologia Clínica dos Hormônios e Antagonistas Hormonais.  
Anticoncepcionais hormonais orais, anticoncepcionais não hormonais e dispositivos 
intrauterinos. Farmacologia da Obesidade e da Caquexia: Orexígenos e Anorexígenos.  
 

METODOLOGIA DE ENSINO:  
Metodologia Das Aulas Teóricas - Aula teórica expositiva interativa com a utilização de 
quadro-negro, transparências, diapositivos e multimídia. Nas aulas teóricas são 
apresentadas situações-problemas relativas à disciplina. 
Metodologia Dos Painéis (Seminários De Atualização) - Os grupos de alunos recebem, 
antecipadamente, temas que deverão ser complementados com artigos científicos atuais 
e contextualizados com a disciplina. A forma de apresentação dos temas é livre e em 
grupo. A exposição é oral seguida de arguição sob o tema abordado, tendo como 
conclusão a realização de um teste de compreensão do conteúdo discutido durante o 
seminário. 
Metodologia Das Aulas Práticas - As aulas práticas serão desenvolvidas nos laboratórios 
através de trabalhos em equipe, no Simulador LAB Tech da AD Instruments com o 
objetivo de ensinar a utilização adequada de equipamentos e metodologias, compreender 
as dificuldades técnicas na realização de procedimentos e reconhecer a importância de 
outros profissionais na realização de procedimentos. Cada grupo de alunos receberá um 
conjunto de material teórico-prático. Os alunos por sua vez, deverão desenvolver a aula 
prática utilizando-se de um protocolo previamente elaborado.  
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