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Calendário 

Data Horário Assunto 
Tipo de 

Aula 
Docente/ PAE 

24-fev ---- Semana de recepção aos calouros.     

3-mar 14:00 - 16:30 Apresentação da disciplina. Farmacodinâmica. T ALICE E SORAIA 

  16:30 - 18:00 Farmacodinâmica E. D. SORAIA/NATALIA 

10-mar 14:00 - 16:00 
Farmacologia molecular: mecanismo de ação de 
fármacos 

T SORAIA 

  16:00-18:00 
Farmacologia molecular: mecanismo de ação de 
fármacos 

E. D. SORAIA/NATALIA 

17-mar 14:00 - 16:00 Farmacocinética:absorção e distribuição T LUCIANA 

  16:00-18:00 Farmacocinética:absorção e distribuição E.D. LUCIANA/NATALIA 

24-mar 14:00-16:00 Farmacocinética:metabolismo e excreção T LUCIANA 

  16:00-18:00 Farmacocinética:metabolismo e excreção E.D. LUCIANA/NATALIA 

31-mar ------ Semana Santa     

7-abr 14:00-18:00 Fatores que influenciam na absorção.  P LUCIANA/NATALIA 

14-abr 14:00-16:00 Farmacogenômica                                                T ALICE 

  16:00-18:00 Farmacogenômica – Discussão artigo científico (AC1)                   A ALICE/NATALIA 

21-abr ------- Feriado     

28-abr 14:00-18:00 SEMINÁRIO 1 (S1) A 
LUCIANA, ALICE/ 

NATALIA 

5-mai 14:00-16:00 PROVA 1 (P1): Prova individual + Prova em equipe  A 
 LUCIANA, ALICE/ 

NATALIA 

  16:00 - 18:00 DISCUSSÃO DA PROVA 1  
 LUCIANA, ALICE/ 

NATALIA 

12-mai 14:00 - 16:00 Descoberta e desenvolvimento dos fármacos T LETICIA 

  16:00-18:00 Descoberta e desenvolvimento dos fármacos E.D. LETICIA/NATALIA 

19-mai 14:00 - 16:00 Histamina e Antihistamínicos T ELISA 

  16:00-18:00 Histamina e Antihistamínicos E.D. ELISA/NATALIA 

26-mai 14:00 - 16:00 Antiinflamatórios não-esteróides T CAROLINA 

  16:00 - 18:00 Antiinflamatórios não-esteróides E.D. CAROLINA/NATALIA 

2-jun 14:00 - 16:00 Antiinflamatórios esteróides T CAROLINA 

  16:00-18:00 Antiinflamatórios esteróides E.D CAROLINA/NATALIA 

9-jun 14:00-16:00 Cronofarmacologia T LETICIA 

  16:00-18:00 Cronofarmacologia -Discussão artigo científico (AC2) A LETICIA/NATALIA 

16-jun 14:00 - 16:00 Hormese T ELISA 

  16:00-18:00 Hormese – Discussão artigo científico (AC3) A ELISA/NATALIA 

23-jun 14:00-18:00 SEMINÁRIO 2 (S2) A 
LETICIA, CAROL E 
ELISA/ NATALIA 

30-jun 14:00-16:00 PROVA 2 (P2): Prova individual + Prova em equipe A 
LETICIA, CAROL E 
ELISA/ NATALIA 

  16:00-18:00 DISCUSSÃO DA PROVA 2   
LETICIA, CAROL E 
ELISA/ NATALIA 

14-jul 14:00 - 16:00 Prova de recuperação A ALICE  

T= Aulas teóricas; P: Aulas Práticas; E.D.=Estudo dirigido; A: Avaliação 



       

 

1. Objetivos Gerais 

Na primeira parte do módulo pretendemos abordar os conceitos básicos que são fundamentais 

para o entendimento dos efeitos biológicos de fármacos que são utilizados na prevenção e 

tratamento de doenças. Já na segunda parte, serão abordados temas importantes como a 

descoberta e desenvolvimento de fármacos, antihistamínicos e antiinflamatórios e temas 

recentes como cronofarmacologia e hormese. Ao final da discilplina, o aluno deve ser capaz de: 

reconhecer e diferenciar os tipos de receptores e sua interação com os fármacos para provocar 

respostas funcionais; relacionar a concentração do fármaco e o efeito biológico; entender a 

dinâmica de absorção dos fármacos, sua distribuição pelos vários compartimentos do 

organismo, sua metabolização para dar origem à substâncias ativas e/ou inativas e suas vias de 

eliminação; analisar e julgar criticamente como variantes genéticas, ambientais ou o próprio 

ritmo circadiano podem afetar resposta terapêutica; reconhecer os principais fármacos 

utilizados como antihistamínicos e antiinflamatórios e relacionar seu uso com o tratamento de 

doenças; e  explicar os conceitos aprendidos seja a um outro profissional ou ao público leigo. 

 

2. Método de Ensino-Aprendizagem 

 

Será utilizada uma metodologia mais ativa, em que os alunos realizam diversas atividades em 

equipe para a construção de seu aprendizado.  

 

3. Organização geral da disciplina 

 

No primeiro dia de aula será apresentado o plano disciplinar contendo a proposta de trabalho, 

objetivos de aprendizagem, conteúdo programático, avaliações, e cronograma de atividades. 

Em cada módulo serão realizadas as seguintes atividades:  

1) aulas teóricas para aquisição do conceito,  

2) estudos dirigidos, em equipe, para fixação do conteúdo,  

3) Seminários em que o aluno deve resolver um problema complexo em equipe e,  

4) Avaliação para aplicação dos conceitos, através de uma prova com questões dissertativas e 

de múltipla escolha a ser aplicada individualmente e em equipe e discussão da prova. 

 

4. Critérios de Avaliação 

 

Frequência: A frequência mínima obrigatória é 70%. 

Nota: A nota final será a composição das notas das provas (P1 e P2), Seminários (S1 e S2) e da 

discussão de artigos científicos (AC) (quadro 1). A nota final deve ser superior ou igual a 5,0 para 

aprovação na disciplina. 

 

 

 



       

 

Quadro 1: Tipos e Pesos da Avaliações 

PROVAS(8,5) SEMINÁRIOS (1,0) ARTIGOS (0,5) 

 

*(P1 + P2) /2 

 

*Nota P1 e P2= PI:8,0 + PE:2,0 

(S1 + S2) /2 

 
(AC1+AC2+AC3) /3 

P:prova; PI: prova individual; PE: prova em equipe; S: seminários; AC: artigos científico 

 

 

5. Prova substitutiva e falta nas atividade em equipe. 

 

O aluno que não comparecer à(s) atividade(s) em equipe terá nota Zero ou a critério da sua 

equipe poderá ter metade da nota que foi atribuída a equipe. 

 

A realização de prova substitutiva fica subordinada à existência de justo motivo, e devidamente 

comprovado, para a ausência do aluno às provas regulares. Será realizada apenas uma única 

prova substitutiva semestral, a realizar-se após o término da segunda prova. O conteúdo da 

prova substitutiva será o da prova perdida. É importante ressaltar que, nesse caso, a nota da 

prova de equipe será Zero.  

 

 

6. Roteiro de estudo 

 

Farmacodinâmica 

Farmacodinâmica. Conceito de receptor farmacológico. Ligação (binding) vs. função. Relações 

entre concentração, dose e resposta farmacológica. Ligações reversíveis e irreversíveis: lei de 

ação de massas e equilíbrio químico. Equação de Michaelis-Menten. Afinidade, constante de 

dissociação e potência. Agonistas plenos e parciais: conceito de atividade intrínseca e eficácia. 

Receptores de reserva. Alosterismo e modelo dos dois estados. Antagonismo competitivo e não 

competitivo. Regressão de Schild. Equação de Hill. 

 

Farmacologia molecular: mecanismos de ação de drogas 

Receptores de membrana, citoplasmáticos e nucleares. Receptores ionotrópicos, 

metabotrópicos e sistema de tirosina quinase. Reações e segundos mensageiros envolvidos na 

ativação dos diferentes tipos de receptores. Mecanismos de auto-regulação dos receptores: 

tolerância. 



       

 

 

 

Farmacocinética: absorção e distribuição de fármacos 

Conceito de farmacocinética. Processos envolvidos. Vias de administração dos fármacos. 

Processos envolvidos na absorção dos fármacos. Constante de absorção. Mecanismos e 

interferências. Passagem de solutos através de membranas biológicas. Biodisponibilidade e 

bioequivalência. Distribuição de fármacos no organismo. Volume de distribuição. Ligação dos 

fármacos às proteínas plasmáticas: interações medicamentosas. Influência da composição 

corporal. 

 

Farmacocinética: metabolismo e excreção de fármacos 

Eliminação de fármacos: cinética de ordem zero e primeira ordem. Constante de eliminação e 

tempo de meia-vida. Depuração (clearance). Mecanismos de eliminação de fármacos: 

metabolismo (biotransformação) e excreção. Biotransformação hepática e extra-hepática dos 

farmacos. Reações de fase I e fase II. Sistema de citocromo P450: família, sub-famílias e 

isoformas. Inibidores e indutores enzimáticos. Interações medicamentosas dependentes de 

CYP450. Excreção renal de fármacos: mecanismos e locais. Influência do pH. Excreção de 

fármacos pela via biliar. Circulação entero-hepática: interações medicamentosas. 

 

Farmacogenômica 

Introduzir conceitos e discutir as aplicações e perspectivas futuras da farmacogenômica. Serão 

também abordados conceitos de bioinformatica e métodos empregados no estudo da 

influência de variantes genéticas na resposta de fármacos. Ao final da aula, os alunos deverão 

ser capazes de compreender as variantes genéticas que podem influenciar na resposta a 

medicamentos e relacionar os conhecimentos de biologia molecular com suas aplicações na 

área de farmacogenômica. Serão abordados: Métodos moleculares utilizados em estudos 

farmacogenômicos; Bioinformática: bases de dados para pesquisa de seqüências gênicas e 

polimorfismos genéticos; Polimorfismos genéticos envolvidos na farmacocinética de 

fármacos;5. Polimorfismos genéticos envolvidos na farmacodinâmica de fármacos;. Variantes 

genéticas relacionadas com a segurança de medicamentos; Estudos de associação utilizando 

estratégias de genes candidatos e de genoma completo. 

 



       

 

Descoberta e desenvolvimento de fármacos 

O processo de pesquisa e desenvolvimento de fármacos envolve diversas etapas desde a 

descoberta da substância de interesse farmacológico e estudo do seu mecanismo de ação até 

a realização de testes em animais e seres humanos e, finalmente, sua aprovação para uso 

clínico. Nesse tópico serão discutidas as bases conceituais e metodológicas envolvidas nos 

processos de descoberta, estudos pré-clínicos de eficácia e segurança e estudos clínicos de fase 

1, 2, 3 e 4. 

 

Histamina e anti-histamínicos 

A aula será dividida em duas etapas, na primeira será abordada a farmacologia da histamina, 

ou seja, a farmacocinética e os mecanismos/efeitos desta amina. A segunda parte da aula será 

destinada aos antagonistas dos receptores histamínicos (farmacocinética, ações, usos clínicos, 

efeitos adversos e interações medicamentosas). 

 

 

Farmacologia da inflamação Mediadores: autacoides, NO, citocinas, canabinoides 

Pretende-se com as aulas de farmacologia da inflamação, apresentar, de forma sucinta, os 

principais mediadores da inflamação e a farmacologia dos antiinflamatórios mais comumente 

empregados, tais como os anti-histamínicos, analgésicos não esteroides e esteroides.  

Na conclusão desse tópico, espera-se que os alunos sejam capazes de descrever os sinais 

cardinais da resposta inflamatória à lesão tecidual, listar os principais mediadores químicos 

envolvidos, e os seus efeitos locais e sistêmicos. Por fim, descrever e explicar as ações 

farmacológicas e mecanismos de ação das principais classes de anti-inflamatórios. 

 

 

Cronofarmacologia 

Os seres vivos, desde seu surgimento e durante o processo de evolução, estiveram submetidos 

a fenômenos ambientais periódicos e recorrentes, representados pelos ciclos geofísicos: as 

estações do ano, os ciclos lunares, as marés e o ciclo dia e noite. Nesse contexto, a 

cronofarmacologia considera a ritmicidade circadiana (do latim: circa = cerca de; dies = dia) 

como sendo um fator importante na avaliação dos efeitos dos fármacos. Nesse tópico serão 



       

 

discutidos as bases moleculares da geração de ritmos biológicos nos seres humanos, os 

principais ritmos observados, além da sua influência na ação dos fármacos. 

 

Hormese 

 

Sedentarismo, síndrome metabólica, e por conseguinte doenças neurodegenerativas como 

Alzheimer e Parkinson tem se tornado cada vez mais presentes no mundo como um todo, 

incluindo o Brasil, tornando-se assim em um sério problema de saúde pública. O conhecimento 

que temos até hoje não nos permite interromper a neurodegeneração uma vez que se inicia, 

de modo que a cura para este distúrbio não existe. Assim torna-se cada vez mais importante o 

surgimento de métodos que possam prevenir ou retardar o progresso da doença. Um dos 

fatores que podem influenciar o aparecimento destas desordens é o estilo de vida. A prática 

regular de exercícios físicos, uma dieta equilibrada pode promover adaptações celulares como 

forma de bloqueio da morte neuronal.  

O termo hormese é definido como uma resposta adaptativa das células e dos organismos a um 

estresse moderado (normalmente intermitente). Exemplos incluem exercício físico, restrição 

calórica e exposição a baixas doses de certos fitoquímicos, por exemplo, curcumina, 

isotocianatos, resveratrol, dentre outros. O objetivo da aula é discutir os potenciais benefícios 

que estímulos horméticos como dieta intermitente, exercício físico e exposição a baixas 

concentrações de fitoquímicos possam proporcionar durante o desenvolvimento neuronal e no 

processo do envelhecimento.  

 

 

 


