
1° SEMESTRE

Identificação do Componente

Componente Curricular: Anatomia Humana Carga horária: (T): 45 HA  (P): 30 HA

Ementa

Estudo  da  Anatomia  humana  dos  sistemas:  esquelético,  articular,  muscular,  respiratório,
circulatório, nervoso, urinário, digestório, genital masculino, genital feminino e sensorial.

Objetivo Geral

Desenvolver junto ao discente o embasamento teórico e prático necessário ao conhecimento da
estrutura anatômica dos sistemas orgânicos que compõem o organismo;

Objetivos Específicos

 Conhecer  as  estruturas  anatômicas  dos  sistemas  esquelético,  articular,  muscular,
circulatório, respiratório, nervoso, urinário, digestório, genital masculino, genital feminino e
sensorial;

 Compreender  a  relação  entre  a  estrutura  anatômica  normal  e  a  funcionalidades  dos
sistemas orgânicos;

Referências Bibliográficas Básicas

DANGELO, J.G. Anatomia Basica. São Paulo: Atheneu, 2006.

DANGELO, J.G. Sistemica e Segmentar. 3. ed. São Paulo: Atheneu, 2007.)

GRAY, H. Anatomia. 29. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1988.  

SOBOTTA: Atlas de Anatomia Humana. 22. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 

Referências Bibliográficas Complementares

JACOB, S.W. Anatomia e Fisiologia Humana. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1990. .

LOGAN,  B.M.  Atlas Colorido de Anatomia  da Cabeca e Pescoco. 3.  ed.  São Paulo:  Artes
Médicas, 2005. 

WOLF, H. Atlas de Anatomia Humana. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 

MACHADO, A.B.M. Neuroanatomia Funcional. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2007. 

MOORE, K.L.  Anatomia Orientada para a Clinica. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2007.



Identificação do Componente

Componente Curricular: Antropologia da Saúde (UR 2050) Carga horária: (T): 30 HA      (P): 0 HA

Ementa

O olhar antropológico: compreensão da alteridade, da cultura e do etnocentrismo como ferramentas
profissionais de respeito à diversidade.  A abordagem antropológica do corpo e da saúde: aspectos
epistemológicos e metodológicos. Análise das relações entre cultura, corpo e saúde em contextos
socioculturais. Estudo das dimensões culturais e os marcadores sociais de gênero, sexualidade,
classe, raça, etnia e geração relacionados aos processos de saúde-doença e de temas relativos ao
campo farmacêutico.

Objetivo Geral 

Aplicar a perspectiva socioantropológica no cuidado em saúde.
Objetivos Específicos 

 Identificar a perspectiva socioantropológica sobre o corpo, a saúde e suas relações com a 
cultura;

 Relacionar a experiência de corpo e saúde com a cultura contemporânea.
Referências Bibliográficas Básicas

BONETTI,  A.;  FLEISCHER,  S.  Entre  Saias  Justas  e  Jogos  de  Cintura. Santa  Cruz  do
Sul/Florianópolis: EDUNISC/Ed. Mulheres, 2007.

HELMAN, C. Cultura, Saude e Doenca. 5. ed.Porto Alegre: Artes médicas. 2009.

MAUSS, M. Sociologia e Antropologia. São Paulo: Cosac & Naify, 2003.
Referências Bibliográficas Complementares

FLEISCHER, S. Uso e circulação de medicamentos em um bairro popular urbano na Ceilândia, DF.
Saude  soc.,  São  Paulo,  v.  21,  n.  2,  p.  410-423,  June  2012.  Disponível  em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-
12902012000200014&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 03 de set de 2019. 
LANGDON, J.;  WIIK, F. Antropologia, Saúde e Doença: Uma Introdução ao Conceito de Cultura
Aplicado às Ciências da Saúde. Rev. Latino-Am. Enfermagem 18(3):mai-jun, 2010. (disponível em
www.eerp.usp.br/rlae)

LAPLANTINE,  F.  Antropologia  da Doenca. 4ª  ed.  São  Paulo:  Editora  Livraria  Martins  Fontes,
2010.

MINAYO, M.C. Pesquisa Social. 16. ed. Petrópolis, Editora Vozes, 2000.

ROCHA, E. O que é etnocentrismo? Coleção Primeiros Passos. São Paulo: Editora Brasiliense, 
2006. 



Identificação do Componente

Componente Curricular: Biofísica (UR 2028) Carga horária: (T): 30 HA     (P):  0 HA 

Ementa

Biofísica atômica, nuclear e eletromagnética. Aplicações e efeitos biológicos nos sistemas.

Objetivo Geral

Compreender, relacionar e aplicar conceitos de biofísica em sistemas biológicos humanos.

Objetivos Específicos

 Desenvolver conhecimentos básicos de Física e Biofísica de modo que este, ao término do
curso seja capaz da compreensão do funcionamento de alguns equipamentos, técnicas e
agentes físicos utilizados como instrumentos terapêuticos.

 Possibilitar  oportunidades  para  o  desenvolvimento  de  habilidades  que  permitam  ao
acadêmico a compreensão dos princípios básicos da física aplicados a problemas na área da
saúde, bem como efeitos dos fenômenos físicos sobre o organismo animal, podendo ainda
ser utilizado como mecanismo de diagnóstico ou tratamento.

 Destacar aos discentes a importância da Biofísica como ferramenta a ser utilizada na área da
saúde.

 Compreender os elementos básicos envolvidos na sequência dos fenômenos físicos para o
funcionamento de cada sistema do nosso organismo.

 Correlacionar às alterações físicas em processos patológicos do organismo humano.
 Aplicar  fundamentos  físicos  a  mecanismos  observados  sob  a  perspectiva  farmacêutico-

biológica.
 Desenvolver permanentemente a formação ética, política, técnica e científica do acadêmico,

conferindo qualidade ao exercício profissional;

 Utilizar  conhecimentos  teóricos  previamente  adquiridos  nas  áreas  das  ciências  exatas,
biológicas, humanas e sociais, relacionando-os com o desenvolvimento de trabalho em grupo
na área da saúde, auxiliando na construção do saber;

 Desenvolver raciocínio crítico.

Referências Bibliográficas Básicas

DURAN, J. E. R. Biofisica. 1.ed.  São Paulo, Pearson Prentice Hall, 2003. 
GARCIA, E. A. C. Biofisica. 2. ed. São Paulo: Sarvier, 2002.
HENEINE, I. F. Biofisica Basica. 2. ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 2010.
OKUNO, E. Fisica das Radiacoes. São Paulo: Oficina de Textos, 2010.
OKUNO, E. et al. Física. São Paulo: Harbra, 1982. 

Referências Bibliográficas Complementares

HENEINE, I. F. Biofisica Basica. São Paulo: Atheneu, 2003.
Sitios especializados:
Periódicos CAPES: http://www.periodicos.capes.gov.br
Google Acadêmico: http://scholar.google.com.br                               
Scielo - Scientific Electronic Library Online: http://www.scielo.br
Biblioteca Virtual em Saúde: http://www.bireme.br/php/index.php



Identificação do Componente

Componente Curricular: Biologia Celular Carga horária: (T): 30 HA     (P):  0 HA 

Ementa

Tipos celulares evolutivos. Tipos de membranas. Aspectos morfológicos, bioquímicos e funcionais
da célula.  Membrana plasmática e suas especializações.  Citoesqueleto. Estrutura e função das
organelas. Núcleo, carioteca e cromatina. Ciclo celular: mitose e meiose. 

Objetivo Geral

Descrever a biologia da célula e suas principais funções, bem como as organelas que a compõem.

Objetivos Específicos

 Conhecer a biologia celular básica. 

 Diferenciar células procarióticas e eucarióticas. 

 Avaliar  os  aspectos  morfológicos,  bioquímicos  e  funcionais  da  célula,  a  membrana
plasmática e suas especializações; o transporte através das membranas; o citoesqueleto; a
estrutura e função das organelas e suas interações; o núcleo celular e seus componentes. 

Diferenciar as etapas do Ciclo celular e os tipos (mitose e meiose).

Referências Bibliográficas Básicas

ALBERTS,  B.;  BRAY,  D.;  JOHNSON,  A.;  LEWIS,  J.;  RAFF,  M.;  ROBERTS  K.;  WALTER  P.
Fundamentos da biologia celular. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2006.

DE ROBERTIS, E.M.F. Biologia Celular e Molecular. 14. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2008.

JUNQUEIRA, L. C. U.  Biologia Celular e Molecular. 9. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2012. 

Referências Bibliográficas Complementares

ALBERTS, B. et al. Biologia Molecular da celula. Porto Alegre: Artmed, 2006. CD-ROM.  

JEREMY, M. Bioquimica. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010.

NELSON, D. L. Lehninger: Principios de Bioquimica. 4. ed. São Paulo : Sarvier, 2006.

POLLARD, T.D., EARNSHAW, W.C. Biologia Celular.  Rio de Janeiro: Elsevier, 2006.

KARP, G. Biologia Celular. 3. ed. São Paulo: Manole, 2005.



Identificação do Componente

Componente Curricular: Cálculos Farmacêuticos (UR 2017) Carga horária: (T) 30 HA    (P):  0 HA 

Ementa

Fundamentos dos cálculos farmacêuticos. Cálculos de doses. Diluição e concentração. Cálculos
relacionados à manipulação de formulações. Fator de correção. Cálculos analíticos.

Objetivo Geral

Proporcionar  o  conhecimento e aplicação dos diferentes cálculos  farmacêuticos necessários ao
exercício profissional.

Objetivos Específicos

 Reconhecer e classificar as unidades do sistema internacional de medidas e aplicá-las nos
cálculos farmacêuticos;

 Desenvolver e propor diluições para adequação de concentrações de trabalho das espécies
químicas farmacêuticas;

 Interpretar os cálculos farmacêuticos utilizando na profissão farmacêutica;

 Resolver  e explicar  os cálculos analíticos de determinação quantitativa, manipulação de
fórmulas e fatores de correção;

 Desenvolver  permanentemente  a  formação  ética,  técnica  e  científica  do  acadêmico,
conferindo qualidade ao exercício profissional por meio do trabalho coletivo em sala de aula
durantes a resolução dos exercícios propostos em aula.

Referências Bibliográficas Básicas

ANSEL, H. C.; PRINCE, S. H.  Manual de calculos Farmaceuticos. 1. ed. São Paulo: Artmed,
2005. 
FERREIRA, A. Guia Pratico da Farmacia Magistral. 4. ed. Porto Alegre: Pharmabooks, 2010.
HARRIS, D. Analise Quimica Quantitativa. 8. ed. Rio de Janeiro: LTC Editora, 2012.

Referências Bibliográficas Complementares

ALLEN Jr.,  L.  A.;  POPOVICH,  N.  G.;  ANSEL,  H.  C.  Formas Farmaceuticas  e  Sistemas de
Liberacao de Farmacos. 8 ed. Porto Alegre: Artmed, 2007. 

BILL, R. Matematica medica e calculos de doses. Sao Paulo : Roca, 2007.
FAINGUELERNT, E. K.  Guias de estudo de matematica: relacoes e funções. Rio de Janeiro,
RJ : Ciencia Moderna, 2007.
FERREIRA, A. Guia Pratico da Farmacia Magistral. 3. ed. Porto Alegre: Pharmabooks, 2008.
SILVA, S. M. Matematica basica para cursos superiores. Sao Paulo : Atlas, 2008



Identificação do Componente

Componente  Curricular:  Introdução  às  Ciências
Farmacêuticas (UR 2005)

Carga horária: (T) 30 HA       (P):  0 HA 

Ementa

Evolução  histórica  das  Ciências  Farmacêuticas.  Estrutura  da  Universidade:  Âmbito  da  profissão
farmacêutica.

Objetivo Geral

Promover a apresentação do curso de Farmácia aos ingressantes, bem como introduzir possibilidades
de pesquisa e extensão na Universidade e na profissão farmacêutica.

Objetivos Específicos

 Conhecer  a  evolução  histórica  das  Ciências  Farmacêuticas,  seus  princípios  e  sua
interface com as outras modalidades científicas.

 Analisar  a  estrutura  da  Universidade  e  o  âmbito  da  profissão  farmacêutica  e  da
farmácia dentro das políticas nacionais. 

 Identificar as possibilidades da Universidade, do Curso de Farmácia e da profissão
farmacêutica;

  Respeitar  as  diferenças  culturais,  sociais  e  religiosas  durante  a  orientação
farmacêutica.

Referências Bibliográficas Básicas

BISSON, M.P. Farmacia Clinica e Atencao Farmaceutica. 2. ed., Barueri: Manole, 2007. 

EDLER, F.C. Boticas. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2006. 

UNIVERSIDADE  FEDERAL  DO  PAMPA  -  UNIPAMPA.  Curso  de  Farmácia. Disponível  em
http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/farmacia/. Acesso em 07 de fev de 2019.

Referências Bibliográficas Complementares

BRASIL. Ministério da Saúde.  RENAME - Relação Nacional de Medicamentos Essenciais 2018.
Brasília:  2007.  Disponível  em:
http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2018/dezembro/17/170407M2018final.pdf.  Acesso em
07 de fev de 2019.

CONSELHO  FEDERAL  DE  FARMÁCIA.  Organização  Jurídica  da  Profissão  Farmacêutica.
Brasília, 2000.

BRASIL. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Assistencia Farmaceutica no SUS. Brasília:
CONASS,  2007.  Disponível  em:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/colec_progestores_livro7.pdf.  Acesso  em  07  de  fev  de
2019.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. O ensino e
as pesquisas da Atenção Farmacêutica no âmbito do SUS. Brasília: Ministério da Saúde, 2007.
Disponível  em
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/ensino_pesquisa_farmaceutica_sus_1ed.pdf.  Acesso  em
07 de fev de 2019.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Planejar é
preciso:  uma  proposta  de  método  para  aplicação  da  assistência  farmacêutica. Brasília:
Ministério  da  Saúde,  2006.  Disponível  em:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/06_1143_M.pdf. Acesso em 07 de fev de 2019.



CONSELHO  REGIONAL  DE  FARMACIA  DO  ESTADO  DE  SÃO  PAULO  -  CRF-SP.  Comissão
Assessora  da  Indústria.  Cartilha  da  Indústria  Farmacêutica. 2018.  Disponível  em:
http://portal.crfsp.org.br/comissoes-assessoras/563-industria/acoes/8458-cartilha-de-industria.html.
Acesso em 07 de fev de 2019.

CONSELHO  REGIONAL  DE  FARMACIA  DO  ESTADO  DE  SÃO  PAULO  -  CRF-SP.  Comissão
Assessora de Análises Clínicas e Toxicológicas.  Cartilha de Análises Clínicas e Toxicológicas.
2017.  Disponível  em:  http://portal.crfsp.org.br/comissoes-assessoras/comissoes/177-comissao-de-
analises-clinicas-e-toxicologicas-.html.  Acesso em 07 de fev de 2019.

CONSELHO  REGIONAL  DE  FARMACIA  DO  ESTADO  DE  SÃO  PAULO  -  CRF-SP.  Comissão
Assessora de Farmácia.  Cartilha de Farmacia.  2016. Disponível em:  http://portal.crfsp.org.br/559-
assessoras/farmacia/acoes/8252-cartilha-de-farmacia.html . Acesso em 07 de fev de 2019.

CONSELHO  REGIONAL  DE  FARMACIA  DO  ESTADO  DE  SÃO  PAULO  -  CRF-SP.  Comissão
Assessora  de  Farmácia.  Cartilha  de  Farmacia  Hospitalar. 2017.  Disponível  em:
http://www.crfsp.org.br/component/phocadownload/category/cartilhas-das-comissoes-assessoras-
comites.html?download=6:cartilha-da-comissao-de-farmacia-hospitalar.



Identificação do Componente

Componente Curricular: Química Geral Carga horária: (T): 45HA     (P): 0 HA

Ementa

Desenvolvimento  de  conceitos  fundamentais  de  Química.  Ligações  Químicas.  Forças
intermoleculares. Funções Inorgânicas. Estequiometria. Reações Químicas.

Objetivo Geral

Introduzir,  compreender,  relacionar,  analisar  e  aplicar  conceitos  de  Química  necessários  ao
desenvolvimento profissional na área farmacêutica.

Objetivos Específicos

 Reconhecer  e  fixar  os  principais  conceitos  em química  como átomo,  molécula,  elétrons,
compreendendo  a  evolução  das  teorias  químicas  e  sua  aplicabilidade  na  formação
profissional e humana;

 Identificar  os  diferentes  tipos  de  ligações  químicas  e  como elas  ocorrem nos  diferentes
processos;

 Identificar  as  forças  intermoleculares  e  as  suas  influências  no  ponto  de  ebulição  e
solubilidade dos compostos;

 Identificar  as  funções  inorgânicas  e  a  nomenclatura  de  seus  compostos  possibilitando  a
compreensão da sua aplicabilidade no decorrer do curso;

 Aprender  conceitos  de  estequiometria,  mol,  cálculo  de  reagente  limitante,  rendimento,
unidades  de  concentração  aplicando-os  a  problemas  e  situações  cotidianas  na  área
farmacêutica;

 Reconhecer e balancear as principais reações químicas que ocorrem em solução aquosa e
sua aplicação em conteúdos programáticos futuros na área de formação;

 Utilizar  conceitos  de  Química  para  a  construção  do  conhecimento  na  área  farmacêutica
visando uma melhor formação profissional;

 Desenvolver permanentemente a formação ética, política, técnica e científica do acadêmico,
conferindo qualidade ao exercício profissional através do trabalho coletivo e discussões em
sala de aula;

 Utilizar  conhecimentos  teóricos  previamente  adquiridos  nas  áreas  biológicas,  humanas,
sociais, relacionando-os com o componente de Química Geral auxiliando  na construção do
saber;

 Desenvolver raciocínio crítico.

Referências Bibliográficas Básicas

ATKINS, P.; JONES, L. Principios de Quimica. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2001. 

BRADY, J.E.; HUMISTON, G. E. Quimica Geral. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2006. 

RUSSELL, J.B. Quimica Geral. 2. ed. São Paulo: Pearson Makron Books, 2006. 

Referências Bibliográficas Complementares



KOTZ, J.C.; TREICHEL, P.J. Quimica geral e reacoes quimicas. 3. ed. São Paulo: Thomson, 2006.

LEE, J.D. Quimica Inorganica nao tao concisa. 5. ed. São Paulo: Edgard Blücher, 2006. 

MAHAN, B.H. Quimica : um curso universitário. São Paulo: Edgard Blucher, 1995.

ROZEMBERG I.M. Quimica Geral. São Paulo: Edgard Blucher, 1969.

Sítios especializados:

Sociedade Brasileira de Química: http://qnesc.sbq.org.br/

Só Química: https://www.soq.com.br/conteudos/ 



Identificação do Componente

Componente Curricular: Laboratório de Química Geral Carga horária: (T): 0 HA      (P): 30 HA

Ementa

Normas de Segurança no laboratório químico. Vidrarias.  Atividades experimentais aplicadas aos
conceitos fundamentais de química, forças intermoleculares, funções Inorgânicas, estequiometria e
reações Químicas.

Objetivo Geral

Introduzir, compreender, relacionar, analisar e aplicar as principais técnicas e cálculos utilizados em
laboratório de Química necessários ao desenvolvimento profissional na área farmacêutica.

Objetivos Específicos

 Capacitar,  através  de  aulas  práticas,  o  discente  a  desenvolver  atividades  experimentais
básicas, capacitando-o para atividades coletivas visando melhorias na qualidade profissional;

 Compreender e identificar procedimentos habituais no trabalho de laboratório, capacitando-o
para  a  avaliação  e  planejamento  de  futuros  experimentos  e  qualificação  humana  e
profissional;

 Identificar e utilizar normas básicas de segurança no laboratório químico contribuindo para a
qualificação humana e profissional;

 Desenvolver permanentemente a formação ética, política, técnica e científica do acadêmico,
conferindo qualidade ao exercício profissional através do trabalho coletivo em laboratório;

 Utilizar  conhecimentos  teóricos  previamente  adquiridos  nas  áreas  das  ciências  exatas,
biológicas,  humanas  e  sociais,  relacionando-os  com o  desenvolvimento  de trabalhos  em
laboratório auxiliando na construção do saber;

 Desenvolver raciocínio crítico.

Referências Bibliográficas Básicas

ATKINS, P.; JONES, L. Principios de Quimica. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2001. 

BRADY, J.E.; HUMISTON, G. E. Quimica Geral. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2006. 

RUSSELL, J.B. Quimica Geral. 2. ed. São Paulo: Pearson Makron Books, 2006.

Referências Bibliográficas Complementares

KOTZ , J. C.; Treichel, P. J., Quimica geral e reacoes quimicas. 3. ed. São Paulo: Thomson, 2006.

LEE, J.D. Quimica Inorganica nao tao concisa. 5. ed. São Paulo: Edgard Blücher, 2006.

MAHAN, B.H. Quimica : um curso universitário. São Paulo: Edgard Blucher, 1995.

Sitios especializados:

Periódicos CAPES: http://www.periodicos.capes.gov.br

Google Acadêmico: http://scholar.google.com.br

Scielo - Scientific Electronic Library Online: http://www.scielo.br

Biblioteca Virtual em Saúde: http://www.bireme.br/php/index.php

Scielo - Scientific Electronic Library Online: http://www.scielo.br



Identificação do Componente

Componente  Curricular:  Metodologia  científica  para
Ciências Farmacêuticas

Carga horária: (T): 30 HA     (P): 0 HA

Ementa

Introdução  à metodologia  da  pesquisa.  Etapas  do processo de pesquisa.  Trabalhos  científicos.
Organização da pesquisa e pós-graduação. Plataforma Lattes. Ética na pesquisa.

Objetivo Geral

Fornecer ao discente embasamento teórico que o habilite a compreensão do processo da pesquisa
na íntegra, como forma de aquisição de conhecimento através da ciência.

Objetivos Específicos

 Compreender o processo de pesquisa, aplicando os princípios da metodologia científica no
planejamento, produção e expressão do conhecimento;

 Desenvolver as habilidades de pesquisa e leitura de material científico;

 Definir os diferentes tipos de trabalhos científicos;

 Classificar as linhas de pesquisa e a organização dos programas de pós-graduação;

 Elaborar currículo utilizando a Plataforma Lattes;

 Despertar a capacidade crítica, criativa e ética nos discentes.
Referências Bibliográficas Básicas

GIL, A.C. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

SEVERINO. A. J. Metodologia do Trabalho Cientifico. 22. ed. São Paulo: Cortez, 2007.

VIEIRA,  S.  HOSSNE,  W.  S.  Metodologia  Cientifica  para  a  Area  de  Saude. Rio  de  Janeiro:
Campus, 2001. 

Referências Bibliográficas Complementares

ANDRADE, M. M.  Intoducao a metodologia do trabalho cientifico :  elaboracao de trabalho
cientifico. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2006. 

FIGUEIREDO, A. M.; SOUZA, S. R. G.  Como Elaborar Projetos, Monografias, Dissertacoes e
Teses. 4. ed. Lumen Juris, 2011.

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Metodologia Cientifica. 5. ed. Atlas, 2010.

MEDEIROS, J. B. Redacao cientifica. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2003. 

OLIVEIRA,  S.  L.  Tratado  de  metodologia  cientifica  :  projetos  de  pesquisa,  TGI,  TCC,
monografias, dissertacoes e teses. São Paulo: Pioneira, 1999.)

Sitios especializados:

Site Periódicos CAPES: http://www.periodicos.capes.gov.br

Site Google Acadêmico: http://scholar.google.com.br

Site Scielo (Scientific Electronic Library Online): http://www.scielo.br

Site Biblioteca Virtual em Saúde: http://www.bireme.br/php/index.php

Site Plataforma Lattes:   http://lattes.cnpq.br  



2° SEMESTRE

Identificação do Componente

Componente Curricular: Componentes Curriculares
de Extensão I ao VII 

Carga horária: (T): 0 HA        (P): 45 HA 

Ementa

Diálogo  Universidade  e  comunidade.  Atividades  de  extensão  nos  diferentes  eixos  de  formação
profissional farmacêutica: cuidado em saúde, Tecnologia e Inovação em Saúde e Gestão em Saúde.
Ética profissional. 

Objetivo Geral

Proporcionar o diálogo entre universidade e comunidade, por meio de projetos e ações de extensão, 
de modo que a Universidade efetive seu conhecimento em prol da realidade em que atua, fortalecendo
a si mesma com as contribuições que a comunidade lhe concede no processo.

Objetivos específicos

 Desenvolver o diálogo entre Universidade e comunidade utilizando atividades de extensão;
 Efetivar o conhecimento da Universidade em prol da realidade em que atua na comunidade;
 Fortalecer a Universidade com as contribuições que a comunidade lhe concede no processo;
 Oferecer para a comunidade diversas atividades educacionais e em saúde;
 Proporcionar aprendizagem significativa ao discente nas atividades de extensão ao mesmo que

transfere  o  conhecimento  acadêmico,  contribuindo  com  ações  para  a  comunidade  que  o
recepciona neste processo;

 Elaborar e desenvolver atividades e projetos de Extensão Universitária numa abordagem multi e
interdisciplinar;

 Divulgar o conhecimento científico produzido às comunidades acadêmicas e grupos sociais;
 Respeitar as diferenças culturais, sociais e religiosas durante as atividades de extensão seguindo

o código de ética profissional; 

                                       Referências Bibliográficas Básicas

Tolfo, Cristiano. Mapas conceituais: aplicacoes no ensino, pesquisa e extensão. Sao Cristovao :
Editora UFS, 2017.

Relatos de extensao universitária. Org. Cristiano Tolfo. Bage, RS: Ediurcamp, 2018.

Conselho Federal de Farmacia.  Servicos farmaceuticos diretamente destinados ao paciente, a
familia e a comunidade :contextualizacao e arcabouco conceitual. Brasilia : Conselho Federal de
Farmacia, 2016.

Referências Bibliográficas Complementares

Sítios especializados:

Pró-reitoria de extensão UNIPAMPA: https://sites.unipampa.edu.br/proext/

DATASUS Ministério da Saúde: http://datasus.saude.gov.br/informacoes-de-saude/tabnet

Periódicos Capes: http://www-periodicos-capes-gov-br.ez96.periodicos.capes.gov.br/index.php?

Tolfo, Cristiano. Mapas mentais : aplicacoes no ensino, pesquisa e extensão. Sao Cristovao: Editora
UFS, 2019.

UNIPAMPA. Universidade Federal do Pampa. Resolução n° 104/2015. Normas para as atividades de
extensão e cultura.



Identificação do Componente

Componente Curricular: Bioestatística (UR 2027) Carga horária: (T):  30HA       (P): O HA 

Ementa

Conceitos básicos em estatística. Apresentação de dados estatísticos: séries e gráficos. Medidas
descritivas.   Correlação  e  Regressão  Linear.  Probabilidade  e  Teste  Diagnóstico.  Tamanho  da
Amostra. Teste T. Teste Anova.

Objetivo Geral

Objetivo geral:

 Compreender,  relacionar,  analisar  e  aplicar  conceitos  de  matemática  e  Bioestatística
utilizados na área farmacêutica e na saúde em geral.

Objetivos Específicos

 Construir e interpretar séries e gráficos aplicados à área farmacêutica e ao cotidiano visando
uma melhor formação profissional;

 Calcular medidas descritivas e interpretá-las;

 Utilizar conceitos de probabilidade para predições a partir de dados conhecidos ;

 Utilizar da correlação e regressão linear para analisar relação entre duas variáveis e realizar
predições.

 Determinar tamanho de amostra com significância estatística para diferentes situações;

 Aplicar testes estatísticos paramétricos e sua relação com a formação profissional.
 Avaliar  e relacionar  os conceitos  de bioestatística aplicados  à  área farmacêutica  visando

melhor compreensão dos fenômenos científicos e tecnológicos;
 Desenvolver permanentemente a formação ética, política, técnica e científica do acadêmico,

conferindo qualidade ao exercício profissional através do trabalho coletivo em sala de aula;
 Utilizar  conhecimentos  teóricos  previamente  adquiridos  nas  áreas  das  ciências  exatas,

biológicas, humanas e sociais, relacionando-os com o desenvolvimento de trabalho em grupo
auxiliando na construção do saber;

 Desenvolver raciocínio crítico.

Referências Bibliográficas Básicas

ARANGO, H.G. Bioestatistica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan: 2012.

PAGANO, M. Principios de Bioestatistica.  São Paulo: Thomson, 2004.

VIEIRA, S. Introducao a Bioestatistica. 4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.

Referências Bibliográficas Complementares

CALLEGARI-JACQUES, S.M. Bioestatistica. Porto Alegre: Artmed, 2003.

JEKEL,  J.F.  Epidemiologia,  Bioestatistica e Medicina Preventiva. 2.  ed.  Porto Alegre:  Artmed,
2005.

TRIOLA, M.F. Introducao a Estatistica. 10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008. 

MOTTA, V. T. Bioestatistica. 2. ed. São Paulo: Robe Editorial, 2006.
VIEIRA, S. Bioestatistica: Tópicos Avançados. 3. ed. Rio de Janeiro : Elsevier : 2010. 



Identificação do Componente

Componente Curricular: Fisiologia Aplicada às Ciências 
Farmacêuticas.

Carga horária: (T): 30HA   (P): 0 HA

Ementa

Fisiologia dos sistemas que compõem o organismo humano.

Objetivo Geral 

Compreender os processos fisiológicos que regem o funcionamento dos diferentes tecidos e órgãos
que compõem o organismo humano de forma a identificar as possíveis interações entre os mesmos
e analisar e reconhecer as possíveis alterações.

Objetivos Específicos 

 Conhecer as peculiaridades e particularidades dos sistemas fisiológicos humano e suas
relações diretas e indiretas;

 Aprimorar o conhecimento do estudante a cerca das funções fisiológicas que regulam o
funcionamento dos sistemas;

 Tornar o estudante apto a descrever e interpretar as consequências benéficas ou maléficas
resultantes de possíveis alterações funcionais desses sistemas;

Referências Bibliográficas Básicas

GUYTON, A.G., HALL, J. E. Fisiologia Humana. 6 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1998.
GUYTON, A.G., HALL, J. E.  Tratado de Fisiologia Médica. 10 ed. Rio de Janeiro:  Guanabara
Koogan, 2002.
AIRES, M. M. Fisiologia. 3 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.

Referências Bibliográficas Complementares

DOUGLAS, C. R. Tratado de Fisiologia. 6 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.
GANONG, W. F. Fisiologia Médica. 22 ed. Rio de Janeiro: McGraw-Hill, 2006.

 
Sítios especializados:

  Periódicos CAPES: http://www.periodicos.capes.gov.br
Google Acadêmico: http://scholar.google.com.br
Scielo - Scientific Electronic Library Online: http://www.scielo.br
Biblioteca Virtual em Saúde: http://www.bireme.br/php/index.php



Identificação do Componente

Componente Curricular: Histologia Humana Carga horária: (T): 30 HA     (P): 15 HA

Ementa

O componente curricular estuda a histogênese e histofisiologia dos diferentes tecidos básicos que
compõem o corpo humano e suas interações com a formação dos sistemas, visando a prática
farmacêutica sempre que possível e buscando as inter-relações étnico raciais quando houverem.

Objetivo Geral

Reconhecer e descrever a estrutura microscópica dos tecidos, órgãos e sistemas que compõem o
corpo  humano,  bem  como  suas  respectivas  origens  embriológicas.  Relacionar  os  conteúdos
propostos com a prática profissional.  Desenvolver o programa visando à interdisciplinaridade e a
ética.

Objetivos Específicos

 Descrever  as características  da  estrutura microscópica dos tecidos e que compõem os
órgãos do corpo humano relacionando-as com suas respectivas origens embriológicas;

 Utilizar com destreza o microscópio óptico visando as boas práticas laboratoriais;

 Interpretar,  compreender  e  relacionar  os  tecidos  e  sistemas  estudados  em  diferentes
condições visando sua atuação profissional na área farmacêutica.

Referências Bibliográficas Básicas

JUNQUEIRA, LC & CARNEIRO, J. Histologia Basica. 12 ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2013.
ROSS, MC & PAWLINA, MH. Histologia, Texto e Atlas em Correlação com Biologia 
Celular e Molecular. 6 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.
MOORE, KL; PERSAUD, VN. Embriologia Basica. São Paulo. Elsevier. 2004.

Referências Bibliográficas Complementares

DI FIORE, MS. Atlas de Histologia. 7 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001.
GARTNER, LP; HIATT, JL. Tratado de histologia em cores. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2003.
GENESER, FINN. Histologia – com Bases Biomoleculares. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2003.
KIERSZENBAUM, AL. Histologia e Biologia Celular : uma introdução a patologia. 
Elsevier, 2008.
MOORE, KL; PERSAUD, VN. Embriologia Clínica. Rio de Janeiro. Guanabara Koogan. 
2000.
PIEZZI, RAMON S. Novo Atlas de Histologia Normal de Di Fiore. Rio de Janeiro : 
Guanabara, 2008. 
SOBOTTA, J. Sobotta atlas de histologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007.
YOUNG, B. et al. WEATHER. Histologia Funcional. 5 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007.



Identificação do Componente

Componente Curricular: Química Analítica Carga horária: (T): 60HA     (P): 0 HA

Ementa

Introdução  à análise química:  Conceitos  e objetivos da química analítica e da análise química;
Processo  analítico;  Equilíbrio  Químico;  Equilíbrio  químico  em  sistemas  homogêneos  e
heterogêneos;  Equilíbrio  químico  em reações  de  ácido-base,  precipitação,  redox  e  complexos;
Análise  gravimétrica,  análise  volumétrica  (neutralização,  precipitação,  oxidação-redução,
complexação); Introdução à química analítica ambiental e forense.

Objetivo Geral

Compreender, relacionar, analisar e aplicar conceitos de Química Analítica na área farmacêutica.

Objetivos Específicos

 Relacionar  conhecimentos  teóricos em química  com conteúdos  específicos  da  área
farmacêutica, através da discussão em grupo (coletiva).

 Estabelecer  conhecimentos  fundamentais  de  química  aplicados  à  Farmácia,  por
intermédio da  resolução  de  problemas  em  análises  químicas,  aplicando  os
fundamentos dos métodos analíticos convencionais;

 Analisar  os  conhecimentos  fundamentais  de  química  por  intermédio  do  estudo  da
Química Analítica, sua relação com a área farmacêutica e sua aplicação na saúde e no
cotidiano da sociedade. 

 Desenvolver  capacidade  de  raciocínio  frente  a  exercícios  propostos,  através  da
utilização dos conhecimentos individuais e de discussão em grupo.

 Identificar os principais métodos de análise volumétrica, utilizados na quantificação de
substâncias e sua relação com o meio ambiente e a sociedade.

 Compreender o comportamento dos íons em solução e como estes podem ser afetados
por fatores externos.

 Desenvolver  permanentemente  a  formação  ética,  política,  técnica  e  científica  do
acadêmico,  conferindo qualidade ao exercício profissional através do trabalho coletivo
em laboratório;

 Utilizar conhecimentos teóricos previamente adquiridos nas áreas das ciências exatas,
biológicas, humanas e sociais, relacionando-os com o desenvolvimento de trabalho em
grupo  e com a Química Analítica auxiliando  na construção do saber;

 Desenvolver raciocínio crítico.
Referências Bibliográficas Básicas

BACCAN, N.; ANDRADE, J. C.; GODINHO, O. E. S.; BARONE, J. S. Quimica Analitica Quantitativa
Elementar. 3 ed. São Paulo: Edgard Blucher, 2005. 
MENDHAN, J.; BARNES, J. D.; THOMAS, M. J. K. Vogel: Analise Quimica Quantitativa. 6. ed. São 
Paulo: LTC, 2002. 
VOGEL, A. I. Quimica Analitica Qualitativa. 5. ed. São Paulo: Mestre Jou, 1981. 

Referências Bibliográficas Complementares

ATKINS, P. W.; JONES, L. Principios de Quimica. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2006.
HARRIS, D. C. Quantitative chemical analysis. 7 ed. New York: W. H. Freeman, 2007.
SKOOG, D. A.; WEST, D. M.; HOLLER, F. J.; CROUCH, S. R. Quimica Analitica. 8 ed. São Paulo: 
Cengage Learning, 2005.
Sitios especializados:

Periódicos CAPES: http://www.periodicos.capes.gov.br

Google Acadêmico: http://scholar.google.com.br

Scielo - Scientific Electronic Library Online: http://www.scielo.br

Biblioteca Virtual em Saúde: http://www.bireme.br/php/index.php



Identificação do Componente

Componente Curricular: Laboratório de Química Analítica Carga horária: (T): 0 HA      (P): 30 HA

Ementa

Objetivos da Química Analítica Quantitativa Experimental. Normas de segurança em laboratório.
Equipamentos de uso em laboratório de química analítica. Preparação de soluções. Aparelhagem
de laboratório usada em química analítica. Cuidados e uso de balanças analíticas. Limitações dos
métodos analíticos. Cálculos e classificação dos erros. Padronização de soluções ácida e básica
por volumetria. Volumetria de precipitação, volumetria de oxidação-redução, complexometria.

Objetivo Geral 

Compreender, analisar e aplicar técnicas analíticas em processos de análise química farmacêutica.

Objetivos Específicos 

 Desenvolver/elaborar  soluções  para  análise  quantitativa  de  materiais  desconhecidos,
auxiliando e capacitando o acadêmico no desenvolvimento profissional e humano; 

 Relacionar  conhecimentos  teóricos  com  a  resolução  de  problemas  de  análise  química
quantitativa na área farmacêutica;

 Desenvolver métodos de trabalho e observação crítica individual e coletivo.
 Realizar  experimentos  em laboratório,  seguindo  as  normas  de  segurança  individuais  e

coletiva visando às boas práticas laboratoriais;
 Executar metodologias de análises químicas quantitativas;
 Executar análises para a identificação dos constituintes de uma amostra; 
 Executar análises de rotina utilizando técnicas volumétricas;
 Compreender  as  principais  reações  químicas  envolvidas  nos  processos  de  Análises

Volumétricas  e  saber  distinguir  as  diferenças  entre  os  diversos  métodos  de  análise
volumétrica correlacionando com os preceitos teóricos adquiridos;

 Desenvolver permanentemente a formação ética, política, técnica e científica do acadêmico,
conferindo qualidade ao exercício profissional através do trabalho coletivo em laboratório;

 Utilizar  conhecimentos  teóricos  previamente  adquiridos  nas  áreas  das  ciências  exatas,
biológicas, humanas e sociais, relacionando-os com o desenvolvimento de trabalho em grupo
auxiliando na construção do saber;

 Desenvolver raciocínio crítico.
Referências Bibliográficas Básicas

BACCAN, N.; ANDRADE, J. C.; GODINHO, O. E. S.; BARONE, J. S. Quimica Analitica Quantitativa
Elementar. 3 ed. São Paulo: Edgard Blucher, 2005. 
MENDHAN, J.; BARNES, J. D.; THOMAS, M. J. K. Vogel: Analise Quimica Quantitativa. 6. ed. São 
Paulo: LTC, 2002. 
VOGEL, A. I. Quimica Analitica Qualitativa. 5. ed. São Paulo: Mestre Jou, 1981. 

Referências Bibliográficas Complementares

ATKINS, P. W.; JONES, L. Principios de Quimica.  3ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2006.
HARRIS, D. C. Quantitative chemical analysis. 7 ed. New York: W. H. Freeman, 2007.
SKOOG, D. A.; WEST, D. M.; HOLLER, F. J.; CROUCH, S. R. Quimica Analitica. 8 ed. São Paulo: 
Cengage Learning, 2005.
Sitios especializados:

Periódicos CAPES: http://www.periodicos.capes.gov.br

Google Acadêmico: http://scholar.google.com.br

Scielo - Scientific Electronic Library Online: http://www.scielo.br

Biblioteca Virtual em Saúde: http://www.bireme.br/php/index.php



Identificação do Componente

Componente Curricular: Química Orgânica Carga horária: (T): 45 H     (P): 0 HA

Ementa

Cadeia  carbônicas;  Ligações  em  moléculas  orgânicas;  Grupos  funcionais  e  famílias  principais
compostos orgânicos;  Acidez e basicidade de compostos orgânicos;  Estereoquímica;  Alcanos e
cicloalcanos:  estrutura,  conformações  e  propriedades  físicas;  Alcenos  e  alcinos;  Compostos
aromáticos; Conceitos de reatividade de moléculas orgânicas. 

Objetivo Geral

Compreender, relacionar, analisar e aplicar conceitos de Química Orgânica na área farmacêutica e
na saúde em geral.

Objetivos Específicos

 Reconhecer e diferenciar os tipos de cadeias carbônicas;
 Identificar  os tipos de ligações nas moléculas orgânicas  e sua relação com compostos

farmacêuticos;
 Identificar  os  principais  grupos  funcionais  dos  compostos  orgânicos  e  nomear  esses

compostos;
 Predizer o caráter ácido ou básico das moléculas orgânicas e os fatores que influenciam

nesses caracteres;
 Identificar as diferentes conformações dos hidrocarbonetos cíclicos e de cadeia aberta;
 Identificar a isomeria geométrica dos alcenos e suas implicações;
 Identificar os diferentes tipos de compostos aromáticos;
 Identificar e nomear centros quirais e suas implicações em compostos orgânicos e nas

propriedades físicas de suas soluções;
 Determinar a ocorrência ou não de uma reação orgânica pela análise de seus parâmetros

energéticos;
 Relacionar os conteúdos teóricos de química orgânica na construção dos conhecimentos

na área farmacêutica visando uma melhor formação profissional;
 Desenvolver raciocínio crítico;
 Desenvolver  permanentemente  a  formação  ética,  política,  técnica  e  científica  do

acadêmico, conferindo qualidade ao exercício profissional através do trabalho coletivo;
 Utilizar  conhecimentos  teóricos  previamente  adquiridos  nas  áreas  das  ciências  exatas,

biológicas, humanas e sociais, relacionando-os com o desenvolvimento de trabalho em grupo
auxiliando na construção do saber; 

 Utilizar  conhecimentos  teórico  nas  áreas  biológicas,  humanas,  sociais,  biotecnológicas  e
profissional com a Química orgânica auxiliando na construção do saber;

Referências Bibliográficas Básicas

BRUICE, P. Y. Quimica organica. 4. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2006. 
McMURRY, J. Quimica organica. 6. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2008.
SOLOMONS, T. W. G.; FRYHLE, C. B. Quimica organica. 8. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2005.  

Referências Bibliográficas Complementares

ALLINGER, N. L.; CAVA, M. P.; DE JONGH, D. C.; JOHNSON, C. R.; LEBEL, N. A.; STEVENS, C.
L. Quimica organica. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1976.

ATKINS, P.; JONES, L. Principios de Quimica. 5. ed. Porto Alegre: Editora Bookman, 2012
BARBOSA, L. C. A. Introducao a quimica organica. São Paulo: Prentice-Hall, 2004. 

CAMPOS, M. M Fundamentos de Quimica Organica. São Paulo: Editora Blücher, 1980.

VOLLHARDT, K. P. C.; SCHORE, N. E. Quimica orgânica. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2004.



Identificação do Componente

Componente Curricular: Laboratório de Química Orgânica Carga horária: (T): 0 HA     (P): 30 HA

Ementa

Atividades Experimentais envolvendo: Reações de Substituição e Eliminação; Reações de Adição
Eletrofílica;  Reações  de  Compostos  Carbonílicos;  Reações  de  Oxidação  e  Redução.  Testes  de
identificação de grupos funcionais e conceitos de cromatografia.

Objetivo Geral

Compreender, relacionar, analisar e aplicar as principais técnicas de laboratório de Química Orgânica
na área farmacêutica e na saúde em geral. 

Objetivos Específicos

 Identificar os principais grupos funcionais através de reações orgânicas específicas;
 Identificar  os principais  grupos  funcionais  através de  suas solubilidades  em diversos
solventes;
 Aprender técnicas de síntese e purificação de compostos orgânicos como pressupostos
para o desenvolvimento científico, tecnológico e profissional;
 Aprender técnicas de separação dos compostos por cromatografia em camada delgada,
cromatografia em coluna, extração com solventes ativos e recristalização e suas relações com a
construção do saber farmacêutico;
 Relacionar  os  conteúdos  teórico-práticos  de  Química  orgânica  ao  uso  na  área
farmacêutica;
 Desenvolver  permanentemente  a  formação  ética,  política,  técnica  e  científica  do
acadêmico, através do convívio e relacionamento em grupo, conferindo qualidade ao exercício
profissional;
 Utilizar conhecimentos teóricos previamente adquiridos nas áreas das ciências exatas,
biológicas, humanas e sociais, relacionando-os com o desenvolvimento de trabalho em grupo
auxiliando na construção do saber;
 Desenvolver raciocínio crítico.

Referências Bibliográficas Básicas

ALLINGER, N. L.; CAVA, M. P.; DE JONGH, D. C.; JOHNSON, C. R.; LEBEL, N. A.; STEVENS, C. L.
Quimica Organica. 2 ed. Rio de Janeiro: LTC, 1976.

BRUICE, P. Y. Quimica Organica. Volumes 1 e 2. 4 ed. São Paulo: Prentice Hall, 2006. 

SOLOMONS, T. W. G.; FRYHLE, C. B. Quimica Organica. Volumes 1 e 2. 8 ed. Rio de Janeiro: LTC,
Livros Técnicos e Científicos, 2005.

Referências Bibliográficas Complementares

CONSTANTINO, M. G.; SILVA, G. V. J.; DONATE, P. M. Fundamentos de Quimica Experimental.
São Paulo: Edusp, 2004.

MANO, E. B.; SEABRA, A. P.  Praticas de Quimica Organica. 3 ed.  São Paulo: Edgard Blucher,
1987.

McMURRY, J. Quimica Organica. 6 ed. São Paulo: Cengage Learning, 2008. 

VOLLHARDT, K. P. C.; SCHORE, N. E. Quimica organica. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2004.



Identificação do Componente

Componente Curricular: Saúde Coletiva (UR 2025) Carga horária: (T): 15 HA     (P): 30 HA

Ementa

O sistema de saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde (SUS): atenção primária e promoção da
saúde, assistência de média e alta complexidade; assistência farmacêutica; vigilância em saúde.

Objetivo Geral

Compreender a situação de saúde da população brasileira e as políticas governamentais para o
enfrentamento  dos  problemas  de  saúde,  enfocando  o  Sistema  Único  de  Saúde  (SUS)  e  seu
desenvolvimento em âmbito municipal

Objetivos Específicos

 Identificar  as  bases legais  responsáveis  pela  organização e o funcionamento do Sistema
Único de Saúde (SUS);

 Reconhecer e utilizar os instrumentos de planejamento no Sistema Único de Saúde (SUS) e
os sistemas de informação em saúde para possibilitar a análise da situação de saúde da
população brasileira na oferta de serviços e nas estratégias adotadas pelo SUS;

 -  Distinguir e descrever o que são, onde encontrar e quais medicamentos fazem parte dos
componentes da assistência farmacêutica no Sistema Único de Saúde (SUS), reconhecendo
a importância do acesso e uso racional no cuidado à saúde;

 - Distinguir e descrever quais as vigilâncias que compõem a vigilância em saúde no Sistema
Único de Saúde (SUS) e as suas respectivas ações, reconhecendo a importância do trabalho
integrado e intersetorial das vigilâncias para a saúde da população;

 -  Analisar e avaliar as conquistas e os desafios do Sistema Único de Saúde (SUS).

Referências Bibliográficas Básicas

BRASIL. Ministério da Saúde. Anexo da Portaria n. 4.279, de 30 de dezembro de 2010. Diretrizes
para a organização da Rede de Atenção à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde
(SUS).

BRASIL. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. A atenção primária e as redes de atenção
à saúde. Brasília: CONASS, 2015.

BRASIL. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. A gestão do SUS. Brasília: CONASS, 2015.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria n° 2.436, de 21 de setembro de 2017. Política Nacional de
Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica,
no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde.
Guia Política Nacional de Atenção Básica – Módulo 1: Integração Atenção Básica e Vigilância
em Saúde [recurso eletrônico]. Brasília: Ministério da Saúde, 2018.

CNDSS-Comissão  Nacional  sobre  Determinantes  Sociais  da  Saúde.  As  causas  sociais  das
iniqüidades em saúde no Brasil. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ; 2008.

PAIM, Jairnilson Silva. Reforma sanitária brasileira: contribuição para a compreensão e crítica
[online]. Salvador: EDUFBA; Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2008.

SANTOS,  A.  S.  Gestão  em  atenção  primária  à  saúde  e  enfermagem:  reflexão  e  conceitos
importantes. In:  SANTOS, A S.;  MIRANDA, S.  M. R.  C.  A enfermagem na gestão em atenção
primária à saúde. Barueri, SP: Manole, 2007.

Referências Bibliográficas Complementares



Sítios especializados:

Senado Federal: https://www12.senado.leg.br/hpsenado

Portal da Legislação: http://www4.planalto.gov.br/legislacao/

Ministério da Saúde - Conselho Nacional de Saúde: http://conselho.saude.gov.br/

http://www.ces.rs.gov.br/inicial

Prefeitura Municipal de Uruguaiana: http://www.uruguaiana.rs.gov.br/pmu_novo/

DATASUS - Departamento de Informática do SUS: http://datasus.saude.gov.br/

CONASS - Conselho Nacional de Saúde: http://www.conass.org.br/

Ministério da Saúde – Departamento de Atenção Básica: http://dab.saude.gov.br/portaldab/

IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada: http://ipea.gov.br

PNUD Brasil - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento: http://www.br.undp.org

Nações Unidas Brasil: http://www.nacoesunidas.org

Secretaria da Saúde do Estado do Rio Grande do Sul: http://www.saude.rs.gov.br/inicial

Sistema Nacional de Informações Tóxico-farmacolóficas: https://sinitox.icict.fiocruz.br/



3° SEMESTRE
Identificação do Componente

Componente  Curricular:  Análise  Bromatológica  e
Microbiológica de Alimentos

Carga horária: (T): 60 HA  (P): 30 HA

Ementa

Introdução  à  análise  de  alimentos,  composição  básica  dos  produtos  alimentícios  (Carboidratos,
lipídios, proteínas, água, minerais, fibras, vitaminas), conceitos gerais sobre análise centesimal e
nutricional de alimentos. Amostragem e preparo da amostra para análise. Alimentos funcionais e
nutracêuticos; Conceitos, classificação e alegações nutricionais e de saúde; Legislação pertinente.
Suplementos  alimentares.  Noções  de  nutrição  enteral  e  parenteral.  Terapia  nutricional  em
patologias.  Identidade, classificação e principais características de micro-organismos de interesse
em alimentos:  deteriorantes,  patogênicos  e/ou  toxigênicos  e  úteis.  Análises  microbiológicas  de
alimentos,  legislação  e  respectivos  padrões  microbiológicos/higiênico-sanitários.  Fontes  de
contaminação microbiana e controle de qualidade no processamento do alimento: Boas Práticas de
Fabricação (BPF) e Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC).  

Objetivo Geral

Identificar os principais constituintes dos alimentos, executar a análise da composição centesimal de
alimentos e outras metodologias importantes em análise de alimentos; e desenvolver o conhecimento
teórico e prático a respeito da microbiologia de alimentos com base na legislação vigente.

Objetivos Específicos

 Identificar os principais constituintes dos alimentos, suas propriedades e importância para as
características dos mesmos;  além da aplicação de suas funções nutricionais no apoio a
qualidade de vida dos pacientes, respeitando as necessidades singulares de cada indivíduo;

 Reconhecer  as  principais  reações  às  quais  poderão  estar  sujeitos  estes  constituintes
alimentares  durante  a  armazenagem  e  processamento,  controlando  e  garantindo  a
qualidade destes de acordo com a legislação vigente; 

 Executar  a  análise  da  composição  centesimal  de  alimentos  e  outras  metodologias
importantes em análise de alimentos, com base na legislação vigente;

 Pesquisar e desenvolver novas metodologias piloto para análise de nutrientes específicos
em alimentos a fim de garantir que os rótulos de alimentos tenham informações adequadas
e atendam as demandas da população;  

 Fornecer  ao  profissional  farmacêutico  conhecimento  sobre  suplementos  alimentares,
alimentos  funcionais  e  nutracêuticos  de  acordo  com  a  legislação  vigente  garantindo  a
segurança do paciente;

 Compreender a função dos nutrientes na nutrição enteral e parenteral a fim de dar suporte
para este campo de atuação farmacêutica de acordo com as boas práticas profissionais. 

 Desenvolver o conhecimento teórico e prático a respeito da microbiologia de alimentos, a
fim de capacitar o acadêmico para a atividade profissional farmacêutica no que se refere à
área de alimentos, análises microbiológicas de alimentos e controle microbiológico, tendo
em vista a legislação vigente; 

 Expressar-se  sobre  a  importância  e  ocorrência  de  micro-organismos  em  alimentos,
reconhecendo  os  principais  grupos  de  micro-organismos associados  à  deterioração  em
alimentos, às doenças transmitidas por alimentos e micro-organismos úteis na produção de
alimentos e bebidas;

 Identificar  as  características  básicas  de  alterações  em alimentos  devido  à  presença  de
micro-organismos; 

 Reconhecer  as  principais  doenças  transmitidas  por  alimentos  (DTAs),  principais  micro-
organismos envolvidos e controle da ocorrência/desenvolvimento dos mesmos;

 Identificar algumas características básicas da presença de micro–organismos nas análises
microbiológicas de alimentos (fenotípicas e morfológicas);

 Identificar  e aplicar os métodos para análises microbiológicas em alimentos segundo as
boas práticas de manipulação; 

 Reconhecer a importância de micro-organismos úteis na produção de alimentos, bem como
recurso tecnológico da aplicação destes micro-organismos.

Referências Bibliográficas Básicas



BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).  Biblioteca de alimentos. Atualizada
em  18  de  março  de  2019.  Disponível
em: http://portal.anvisa.gov.br/documents/33880/4967127/Biblioteca+de+Alimentos_Portal.pdf/
a458826b-f6e9-494c-a45c-4ea1f8a9311d . Acesso em 09 de abril de 2019.

BRASIL.  Ministério  da  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento  (MAPA).  Secretaria  de  Defesa
Agropecuária. Manual de métodos oficiais para análise de alimentos de origem animal. Brasília:
MAPA,  2017.  Disponível  em:  http://www.agricultura.gov.br/assuntos/laboratorios/legislacoes-e-
metodos/poa/copy3_of_Manualdemtodosoficiaisparaanlisedealimentosdeorigemanimal1ed.rev_.pdf .
Acesso em 09 de abril de 2019.

CECCHI, H.M.  Fundamentos Teoricos e Praticos em Analise de Alimentos. 2. ed. São Paulo:
UNICAMP, 2003.

FRANCO, B.D.G.M.; LANDGRAF, M. Microbiologia de alimentos. São Paulo: Atheneu, 2008.

JAY,  J.M.  Microbiologia  de  alimentos. Tradução:  TONDO,  E.  C.  et  al.  6.  ed.  Porto  Alegre:
ARTMED, 2005.

Referências Bibliográficas Complementares

ANVISA – Agencia Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução RDC nº 360, de 23 de dezembro de
2003: Aprova Regulamento Técnico sobre Rotulagem Nutricional de Alimentos Embalados, tornando
obrigatória a rotulagem nutricional.

BRASIL.  Ministério  da  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento  -  MAPA/  Secretaria  de  Defesa
Agropecuária. Instrução Normativa Nº 68, de 12 de dezembro de 2006: Anexo – Métodos analíticos
oficiais físico-químicos, para controle de leite e produtos lácteos.

BRASIL.  Ministério  da  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento  -  MAPA/  Secretaria  de  Defesa
Agropecuária Instrução Normativa Nº 20, de 21 de julho de 1999: Métodos analíticos físico-químicos
para controle de produtos cárneos e seus ingredientes – sal e salmoura.

COULTATE, T. P. Alimentos. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2004.

FORSYTHE,  S.J.  Microbiologia  da  segurança  Alimentar. Tradução:  GUIMARAES,  M.  C.  M.;
LEONHARDT, C. Porto Alegre: ARTMED, 2002. 424p. 

FRAZIER, W.C.; WESTHOFF, D.C. Microbiologia de Los Alimentos. Tradução: D. Manuel Ramis
Verges. 4. ed. Zaragoza: Acríbia, 2003. 

GERMANO, P.M.L.; GERMANO, M.I.S.  Higiene e Vigilancia Sanitaria de Alimentos.  3. ed. São
Paulo: Manole, 2008.

PELCZAR, Jr.M.J.;  CHAN, E.C.S.; KREIG, N.R.  Microbiologia. 2.  ed.  v.2.  Sao Paulo : Makron
Books, 2005.

SALINAS, R. D. Alimentos e Nutricao. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2002.

SILVA,  N.; JUNQUEIRA,  V.C.A.;  SILVEIRA,  N.F.A;  TANIWAKI,  M.H.;  SANTOS,  R.F.S.;  GOMES,
R.A.R.  Manual de Metodos de Analise Microbiologica de Alimentos.  3. ed. São Paulo: Varela,
2007.



Identificação do Componente

Componente Curricular: Bioquímica Geral Carga horária: (T): 30 HA    (P): 30 HA

Ementa

Introdução  à  bioquímica  de  carboidratos,  proteínas  e  lipídios  (estrutura,  função,  nomenclatura,
digestão).  Processos  anabólicos  e  catabólicos relacionados  ao  metabolismo  destes  compostos.
Principais reações envolvidas nesses processos, considerando enzimas reguladoras dos mesmos.
Estudos  experimentais  sobre  solubilidade  e  reatividade  dos  carboidratos,  lipídios  e  proteínas,
reações envolvendo estes compostos e catálise enzimática. Relacionar os conhecimentos teóricos
adquiridos  em  aula  sobre  carboidratos,  lipídios,  proteínas  e  enzimas  com  as  aulas  práticas
desenvolvidas. Estudo da solubilidade dos carboidratos, lipídios e proteínas, reações envolvendo
estes compostos e catálise enzimática. 

Objetivo Geral

Apresentar ao discente o aspecto químico das principais biomoléculas que compõem as células,
bem como as principais vias metabólicas que permitem a manutenção e homeostase da vida celular
e dos organismos.

Objetivos Específicos

 Reconhecer  a  química  de  carboidratos,  lipídios  e  proteínas  e  as  reações  metabólicas
envolvendo estas biomoléculas;
  Explicar os fenômenos fisiológicos e patológicos causados pelas alterações metabólicas

estudadas;
 Investigar a ação de alguns fármacos e agentes tóxicos sobre o metabolismo energético;
 Construir mapas metabólicos a fim de estabelecer as inter-relações entre as vias;
 Relacionar  os  conhecimentos  teóricos  adquiridos  em  aula  sobre  carboidratos,  lipídios,

proteínas e enzimas com as aulas práticas desenvolvidas;
 Desenvolver protocolos para a determinação de biomoléculas em diferentes amostras;
 Coletar amostras biológicas para realização de exames bioquímicos;
 Expressar princípios éticos no relacionamento com os pacientes.

Referências Bibliográficas Básicas

CISTERNAS, J.R. Fundamentos de Bioquimica Experimental. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2005.
CAMPBELL, M. K. Bioquimica. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2006.
MURRAY, R. K.; GRANNER, D. K.; MAYES, P. A.; RODWELL, V. W. Harper: Bioquimica Ilustrada.
26. ed. São Paulo: Atheneu, 2006.
NELSON, D. L.; COX, M. M. Lehninger: Principios de bioquimica. 4. ed. São Paulo: Sarvier, 2006.
VOET, D.; VOET, J. G.; PRATT, C. W. Fundamentos de bioquimica. Porto Alegre: Artmed, 2002.
VOET, D. Bioquimica. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2006.

Referências Bibliográficas Complementares

DEVLIN, T. M. Manual de bioquímica. 6. ed. São Paulo: Edgard Blucher, 2007.

Sítios especializados:

Periódicos CAPES: http://www.periodicos.capes.gov.br

Google Acadêmico: http://scholar.google.com.br

Scielo - Scientific Electronic Library Online: http://www.scielo.br

Biblioteca Virtual em Saúde: http://www.bireme.br/php/index.php



Identificação do Componente

Componente  Curricular:  Deontologia  e  Legislação
Farmacêutica (UR 2040)

Carga horária: (T): 30 HA    (P): 0 HA

Ementa

Introdução à deontologia. Ética farmacêutica. Conselhos Federal (CFF) e Regionais de Farmácia
(CRF). Vigilância sanitária. Políticas de assistência farmacêutica.

Objetivo Geral

Demonstrar  a importância  dos  princípios  éticos  envolvidos  nas  relações sócio-profissionais,  por

meio da aplicação da legislação sanitária farmacêutica em vigor.

Objetivos Específicos

 Identificar os princípios éticos enfatizando o código de ética profissional farmacêutica;
 Conhecer os órgãos regulamentadores da profissão farmacêutica;
 Interpretar as principais legislações que regem a profissão farmacêutica e sanitária em todos 

os seus campos de atuação;

 Resolver situações problema em grupo, sobre temas relacionados com o cotidiano do 

profissional farmacêutico, aplicando as legislações estudadas.
Referências Bibliográficas Básicas

CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA. Código de Ética da Profissão Farmacêutica. Resolução 
nº 596 de 21 de fevereiro de 2014. Disponível em: <http://www.cff.org.br/userfiles/file/C
%C3%B3digo%20de%20Etica%2003fev2014.pdf> Acesso em: 06 mar. 2019.
Sítios Especializados:
Conselho Federal de Farmácia: www.cff.org.br
Conselho Regional de Farmácia: www.crfrs.org.br

Referências Bibliográficas Complementares

CONSELHO  REGIONAL DE FARMACIA DO  ESTADO  DE  SÃO  PAULO  -  CRF-SP.  Comissão
Assessora  da  Indústria.  Cartilha  da  Indústria  Farmacêutica. 2018.  Disponível  em:
http://portal.crfsp.org.br/comissoes-assessoras/563-industria/acoes/8458-cartilha-de-industria.html.
Acesso em 07 de fev de 2019.

CONSELHO  REGIONAL DE FARMACIA DO  ESTADO  DE  SÃO  PAULO  -  CRF-SP.  Comissão
Assessora de Análises Clínicas e Toxicológicas.  Cartilha de Análises Clínicas e Toxicológicas.
2017.  Disponível  em:  http://portal.crfsp.org.br/comissoes-assessoras/comissoes/177-comissao-de-
analises-clinicas-e-toxicologicas-.html.  Acesso em 07 de fev de 2019.

CONSELHO  REGIONAL DE FARMACIA DO  ESTADO  DE  SÃO  PAULO  -  CRF-SP.  Comissão
Assessora de Farmácia. Cartilha de Farmacia. 2016. Disponível em: http://portal.crfsp.org.br/559-
assessoras/farmacia/acoes/8252-cartilha-de-farmacia.html . Acesso em 07 de fev de 2019.

CONSELHO  REGIONAL DE FARMACIA DO  ESTADO  DE  SÃO  PAULO  -  CRF-SP.  Comissão
Assessora  de  Farmácia.  Cartilha  de  Farmacia  Hospitalar. 2017.  Disponível  em:
http://www.crfsp.org.br/component/phocadownload/category/cartilhas-das-comissoes-assessoras-
comites.html?download=6:cartilha-da-comissao-de-farmacia-hospitalar.

Sítios Especializados:
Agência Nacional de Vigilância Sanitária: www.anvisa.gov.br
Ministério da Saúde: www.saude.gov.br

Congresso Nacional: www.congressonacional.leg.br



Identificação do Componente

Componente Curricular: Estágio observacional Carga horária: (T):  0 HA    (P): 60 HA

Ementa

Atividades observacionais junto aos campos de atuação do profissional farmacêutico. Compreende
um primeiro contato com o meio profissional, propiciando aos acadêmicos a visão geral das funções
e  responsabilidades  do  farmacêutico  nos  diferentes  meios,  com  uma  observação  crítica  das
atividades.

Objetivo Geral

Oportunizar  ao  estudante  a  observação  crítica  das  atividades  profissionais  do  farmacêutico,
levando-o a compreender suas atribuições e responsabilidades nos diferentes meios de atuação.

Objetivos Específicos

 Identificar as atribuições e responsabilidades do profissional farmacêutico em laboratório de
análises clínicas, drogarias, farmácias de manipulação e hospitalar;

 Descrever  a  estrutura  organizacional  de  diferentes  estabelecimentos  de  atuação  do
profissional;

 Relatar situações vivenciadas a colegas e professores, respeitando-se os princípios éticos
da profissão;

 Desenvolver habilidades para realização de observação crítica, estimulando o estudante a
buscar normativas e legislações relacionadas à profissão.

Referências Bibliográficas Básicas

BISSON, M. P. Farmacia Clinica e Atencao Farmaceutica. 2 ed. Barueri: Manole, 2007.

BRASIL, Conselho Federal de Farmácia. Legislação. Disponível em: <http://www.cff.org.br/pagina.
php?id=56&menu=5&titulo=Legisla%C3%A7%C3%A3o+do+CFF>.

BRASIL,  Conselho  Regional  de  Farmácia  do  Estado  de  São  Paulo.  Análises  Clínicas  e
Toxicológicas, CRF-SP,  2012.  Disponível  em:
<http://www.crfsp.org.br/comissoes-assessoras-/343-um-roteiro-geral-do-ambito->.

BRASIL,  Conselho Regional  de  Farmácia  do Estado  de  São Paulo.  Farmácia,  CRF-SP,  2013.
Disponível em: <http://www.crfsp.org.br/comissoes-assessoras-/343-um-roteiro-geral-do-ambito->.

BRASIL, Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. Farmácia Hospitalar, CRF-SP,
2013.  Disponível  em:  <http://www.crfsp.org.br/comissoes-assessoras-/343-um-roteiro-geral-do-
ambito->.

Referências Bibliográficas Complementares

FORTES, P. A. C. Etica e Saude. Editora Pedagógica e Universitária, 2011.

SEGRE, M.; COHEN, C. Bioetica. 3 ed. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2005.

SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Cortez, 2000.

STORPITIS,  S.;  MORI,  A.  L.  P.  M.;  YOCHIY,  A.;  RIBEIRO,  E.;  PORTA,  V. Farmacia  Clinica  e
Atencao farmaceutica. 1 ed. São Paulo: Atheneu, 2011.
TROY D. (Ed). Remington: the Science and Practice of Pharmacy. 21. ed. Philadelphia: Lippincott
Williams & Wilkins, 2006.



Identificação do Componente

Componente Curricular: Físico-Química (UR 2034) Carga horária: (T): 30 HA    (P): 0 HA 

Ementa

Analisar  fenômenos  físico-químicos  empregando  conceitos  básicos  como  energia,  equilíbrio,
transformações, espontaneidade e velocidade de reações e relacioná-los com aspectos teóricos e
procedimentos técnicos da área farmacêutica.

Objetivo Geral

Compreender, relacionar, analisar e aplicar conceitos de Físico-Química na área farmacêutica e na
saúde em geral.

Objetivos Específicos

 Analisar fenômenos físico-químicos empregando conceitos básicos como energia, equilíbrio,
transformações,  espontaneidade  e  velocidade  de  reações  e  relacioná-los  com  aspectos
teóricos e procedimentos técnicos da área farmacêutica;

 Desenvolver a capacidade de raciocínio frente a exercícios propostos, através da utilização
dos conhecimentos individuais e de discussão em grupo;

 Avaliar os conceitos gerais da Físico-química aplicada à área farmacêutica e sua relação com
o cotidiano da sociedade;

 Relacionar os conceitos gerais de química adquiridos anteriormente e sua aplicação junto aos
conteúdos de Físico-Química através de desenvolvimento de discussões e estudos em grupo;

 Desenvolver  permanentemente  a  formação  ética,  política,  técnica  e  científica,  conferindo
qualidade ao exercício profissional; 

 Compreender a Físico-Química como construção de saberes farmacêuticos e sua relação com o
profissional e a sociedade; 

 Desenvolver  permanentemente a formação ética,  política,  técnica e científica  do acadêmico,
conferindo qualidade ao exercício profissional;

 Utilizar  conhecimentos  teóricos  previamente  adquiridos  nas  áreas  das  ciências  exatas,
biológicas, humanas e sociais, relacionando-os com o desenvolvimento de trabalho em grupo
auxiliando na construção do saber; 

Desenvolver raciocínio crítico.

Referências Bibliográficas Básicas

ATKINS, P.W. Atkins Fisico-quimica. 8. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008.
ATKINS, P.W. Fisico-quimica : Fundamentos. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2003.
NETZ, P.A.; ORTEGA, G.G. Fundamentos de Físico-química. Porto Alegre: Artmed, 2002.
PILLA, L.; SCHIFINO, J. Físico-Química I. Porto Alegre: UFRGS Editora, 2006.

Referências Bibliográficas Complementares

ATKINS, P. W.; JONES, L. Principios de Quimica. 3 ed. Porto Alegre: Bookman, 2006. 

Sítios especializados:

Periódicos CAPES: http://www.periodicos.capes.gov.br

Google Acadêmico: http://scholar.google.com.br

Scielo - Scientific Electronic Library Online: http://www.scielo.br

Biblioteca Virtual em Saúde: http://www.bireme.br/php/index.php



Identificação do Componente

Componente Curricular: Microbiologia Geral Carga horária: (T):  30 HA (P): 0 HA

Ementa

Estudo dos micro-organismos compreendendo sua morfologia,  citologia,  fisiologia  e bioquímica.
Microbiota normal. Ação dos agentes físicos e químicos sobre os micro-organismos. Antibióticos.
Noções de virologia e micologia.

Objetivo Geral

Proporcionar  aos  acadêmicos  noções  básicas  de  microbiologia,  com  ênfase  na  citologia,
morfologia,  bioquímica  e  fisiologia  dos  micro-organismos,  destacando  aqueles  de  importância
médica e com aplicações comerciais e industriais para produção de fármacos.

Objetivos Específicos

 Compreender a citologia, a morfologia, a fisiologia e a bioquímica bacteriana aplicada à
realidade de cenários de prática farmacêutica;

 Demonstrar  capacidade  argumentativa  para  compreender  como  os  principais  micro-
organismos da microbiota humana podem proporcionar benefícios e malefícios à saúde da
população;

 Comparar  os  principais  agentes  físicos  e  químicos  de  combate  aos  micro-organismos
quanto  aos  seus  mecanismos  e  espectros  de  ação,  toxicidade  e  aplicabilidade  nos
processos  de  antissepsia  e  degerminação  relacionados  ao  cuidado  com a  saúde  e  a
produção de alimentos e medicamentos;

 Compreender os principais mecanismos de ação dos antibióticos, seu espectro de ação e
suas indicações de uso, de acordo com a legislação vigente;

 Identificar as principais doenças de origem viral e fúngica e a sua problemática na saúde e
no cotidiano da sociedade.

Referências Bibliográficas Básicas

SIDRIM, J.J.C.; ROCHA, M.F.G.  Micologia Medica a Luz de Autores Contemporaneos. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2010.

TRABULSI, L. R.; TOLEDO, M. R. F. Microbiologia. 5. ed. São Paulo: Atheneu, 2008.

TORTORA, G. J.; FUNKE, B. R.; CASE, C. L. Microbiologia. 10. ed. Porto Alegre:Artmed, 2012. 

Referências Bibliográficas Complementares

BRASIL. ANVISA. Agência Nacional de Vigilância Sanitária: Resolução RDC nº 20, de 05 de maio
de 2011. Dispõe sobre o controle de medicamentos à base de substâncias classificadas  como
antimicrobianos,  de  uso  sob  prescrição  médica,  isoladas  ou  em  associação.
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33880/2568070/rdc0020_05_05_2011.pdf/fa3ec1c1-8045-
4402-b17f-ed189fb67ac8. Acesso em 31 de agosto de 2019. 

BROOKS, G. F.  et al.  Microbiologia medica: um livro medico. Lange. 22. ed. Rio de Janeiro:
McGraw-Hill, c2001.

BURTON, G. R. W.; ENGELKIRK, P. G. Microbiologia para as ciencias da saude. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2005.

MURRAY, P. R.; ROSENTHAL, K. S.; PFALLER, M. A. Microbiologia Medica. 6. ed.Rio de Janeiro:
Elsevier, 2009.

LEVINSON, W.; JAWETZ, E.  Microbiologia medica e imunologia. 10. ed. Porto Alegre: Artmed,
2010.

MADIGAN, M. T. et al. Microbiologia de Brock. 12. ed. Porto Alegre: Artmed, 2010.



Identificação do Componente

Componente Curricular: Patologia Humana Carga horária: (T): 30 HA        (P): 15 HA 

Ementa

Estudo dos  processos  patológicos  e  lesões  gerais  que  ocorrem nas células  e tecidos  e  que são
comuns  a  diferentes  doenças.  Estudo  e  interpretação  das  alterações  patológicas,  processos
degenerativos, diferentes distúrbios circulatórios, processo de inflamação, cicatrização, regeneração e
processos neoplásicos.

Objetivo Geral

 Estudar a história natural das alterações elementares que formam as doenças ou que surgem em
decorrência delas, aplicando-as à realidade de cenários da prática farmacêutica.

Objetivos específicos

 Reconhecer  as  principais  alterações  celulares  adaptativas  e  degenerativas  envolvidas  no
surgimento das manifestações patológicas humanas;

 Aprimorar os conhecimentos básicos sobre as doenças sistêmicas no que se refere à etiologia,
patogenia e às alterações morfológicas dos sistemas orgânicos;

 Avaliar as principais alterações patológicas envolvidas em situações clínicas e correlacionar com
as possíveis hipóteses para o seu surgimento;

 Propor, nas situações clínicas estudadas, maneiras de prevenir o surgimento ou o agravo dos
eventos patológicos;

  Demonstrar  e  aprimorar  capacidade  argumentativa,  de  escuta  e  respeito  aos  colegas  nas
atividades em grupo e nos momentos de discussão de casos clínicos.

Referências Bibliográficas Básicas

ABBAS, A. K.; KUMAR, V.; MITCHELL, R. N. Fundamentos de Patologia - Robbins & Cotran. 8.
ed. Rio de Janeiro: Elsevier:  2012.

BRASILEIRO FILHO, G. Bogliolo Patologia. 7 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan: 2006.

KUMAR,V.;  ABUL K.,  FAUSTO,  N. Robbins  &  Cotran  -  Patologia  -  Bases  Patológicas  Das
Doenças.  7. ed. Rio de Janeiro: Elsevier: 2008;

MONTENEGRO, M. R.;  FRANCO, M.  Patologia:  Processos gerais. 5  ed.  São Paulo:  Atheneu,
2010.

RUBIN, E.  Patologia: bases clinicopatologicas da medicina. 4 ed.  Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan,  2010.

Referências Bibliográficas Complementares

BECKER, P. F. L. Patologia Geral. São Paulo: Sarvier, 1997.

BRASILEIRO FILHO, G. Bogliolo: Patologia Geral. 4 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan: 364p.
2009.

FARIA. J. L. Patologia geral. 4ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 298p. 2003.

GOLDMANN, L.;  AUSIELLO, D.  Cecil  -  Tratado de medicina interna. 23.  ed. V 1 e 2.   Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2009.

PORTH, C. M., KUNERT, MP. P. Fisiopatologia. 6 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004.

GUYTON, A.; HALL, J. E.  Fisiologia humana e mecanismo das doencas. 6. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 1998.

JUNQUEIRA, L. C. U.; CARNEIRO, J. Histologia Basica. 11 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2008.

MCPHEE, S. J.; GANONG,. W. F. Fisiopatologia da Doenca. 5.ed.  McGraw-Hill do Brasil,. 2007.



4° SEMESTRE
Identificação do Componente

Componente Curricular: Análise Química Instrumental Carga horária: (T) 30 HA    (P): 30 HA  

Ementa

Métodos instrumentais de análise. Instrumentação analítica, propriedades medidas, interferências,
aplicações  e  limitações.  Métodos  eletroquímicos.  Métodos  espectroscópicos.  Métodos
cromatográficos.

Objetivo Geral

Introduzir, compreender, relacionar, analisar e aplicar os conceitos Análise Química Instrumental 
necessários ao exercício profissional na área farmacêutica de Análise Química Instrumental.

Objetivos Específicos

 Identificar os principais métodos instrumentais de análise, levando-se em conta estudos de 
fundamentação, instrumentos e aplicação dos métodos eletroquímicos, espectroscópicos e 
cromatográficos;

 Investigar entre diferentes métodos instrumentais o mais adequado para determinada análise
química;

 Relacionar e aplicar os conhecimentos teóricos na experimentação prática dos diferentes 
métodos instrumentais de análise química, incluindo conceitos de instrumentações, matrizes 
e variáveis analíticas;

 Resolver e interpretar resultados de análises quantitativas, espectros de infravermelho, 
ressonância magnética nuclear e espectrometria de massas em substâncias químicas;

 Desenvolver permanentemente a formação ética, técnica e científica do acadêmico, 
conferindo qualidade ao exercício profissional por meio do trabalho coletivo em laboratório;

Referências Bibliográficas Básicas

HOLLER, F. J.; SKOOG, D. A.; CROUGH, S. R. Principios de Analise Instrumental. 6. ed. Porto
Alegre: Bookman, 2009.

MENDHAM,  J.;  DENNEY,  R.  C.;  BARNES,  J.  D.,  Thomas,  J.  K.  Vogel  Analise  Quimica
Quantitativa. 6 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2002.

HARRIS, D. Análise Quimica Quantitativa. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC Editora, 2012.

Referências Bibliográficas Complementares

CIOLA, R. Fundamentos da Cromatografia a Liquido de Alto Desempenho HPLC. São Paulo:
Edgard Blucher, 1998.

SILVERSTEIN,  R.  M.;  WEBSTER,  F.  X.;  KIEMLE,  D.  J.  Identificacao  espectrometrica  de
compostos organicos. 7.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2007.

SKOOG, D. A., WEST, D. M., HOLLER, F. J.; CROUCH, S.R. Fundamentos de Química Analitica.
8. ed., Editora: Thompson, São Paulo, 2006.

Sítios especializados: 

Periódicos CAPES: http://www.periodicos.capes.gov.br

Google Acadêmico: http://scholar.google.com.br

Farmacopeia Brasileira 5 ed.

http://portal.anvisa.gov.br/documents/33832/260079/5%C2%AA+edi
%C3%A7%C3%A3o+-+Volume+1/4c530f86-fe83-4c4a-b907-6a96b5c2d2fc



Identificação do Componente

Componente Curricular: Tecnologia e Bioquímica de 
Alimentos

Carga horária: (T): 30 HA  (P): 30 HA

Ementa

Matérias-primas alimentícias (origem, valor nutricional, higiene e qualidade). Ciência e tecnologia
de produtos de origem animal (leite e derivados lácteos, carnes e derivados cárneos, pescados,
ovos e mel). Ciência e tecnologia de produtos de origem vegetal (frutas, hortaliças, grãos, óleos
vegetais e cereais).

Objetivo Geral

Conhecer  os  processos  na  indústria  de  alimentos  e  ser  capaz  de  supervisionar  os  processos
relacionados aos produtos alimentícios de origem animal e vegetal como conservação, controle de
qualidade  e  otimização  dos  processos,  segundo  as  boas  práticas  de  manipulação  e  legislação
vigentes.

Objetivos Específicos 

 Planejar,  elaborar,  gerenciar  e  manter  processos  relacionados  ao  beneficiamento,
industrialização e conservação de alimentos seguindo a legislação vigente;

 Capacitar o discente para supervisionar as várias fases dos processos de industrialização
de alimentos seguindo as boas práticas de fabricação;

 Propor  e  desenvolver  novos produtos  alimentícios  de origem animal  e vegetal  visando
atender ao mercado em crescente desenvolvimento e inovador, atendendo as boas práticas
de fabricação e manipulação;   

 Coordenar  programas  e  trabalhos  nas  áreas  de conservação,  controle  de  qualidade  e
otimização dos processos industriais em maquetes de indústrias de alimentos, segundo as
boas práticas de manipulação e legislação vigentes.

Referências Bibliográficas Básicas

EVANGELISTA, J. Tecnologia de alimentos. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2006.

MACEDO, G. A.; PASTORE, G. M.; SATO, H. H.  Bioquimica Experimental de Alimentos.  São
Paulo: Varela, 2005.

MELO FRANCO, B. D. G.; LANDGRAF, M.  Microbiologia dos Alimentos. São Paulo: Atheneu,
2008.

Referências Bibliográficas Complementares

BRASIL.  Ministério  da  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento  -  MAPA/  Secretaria  de  Defesa
Agropecuária. Instrução Normativa Nº 51, de 18 de setembro de 2002: Aprova os Regulamentos
Técnicos de Produção, Identidade e Qualidade do Leite tipo A, do Leite tipo B, do Leite tipo C, do
Leite Pasteurizado e do Leite Cru Refrigerado e o Regulamento Técnico da Coleta de Leite Cru
Refrigerado  e  seu  Transporte  a  Granel.  Disponível
em:http://extranet.agricultura.gov.br/consultasislegis.

KOLB, E. Vino de Frutas. Zaragoza: Acribia, 1999.

MASSAGUER, P. R. Microbiologia dos Processos Alimentares. São Paulo: Varela, 2005.

TERRA, N. N. Apontamentos de Tecnologia de Carnes. São Leopoldo: UNISINOS, 1998.

ORDÓÑEZ, J.A. Tecnologia de Alimentos. Volumes 1 e 2. Porto Alegre: Artmed, 2005.



Identificação do Componente

Componente Curricular: Bioquímica Farmacêutica Carga horária: (T): 30 HA     (P): 0 HA

Ementa

Identificação das principais vias metabólicas atuantes em estado alimentado, pós-absortivo, jejum
leve,  jejum  longo,  exercício  físico.  Compreensão  dos  processos  metabólicos  através  de  seus
mecanismos de regulação. Diferenciação do metabolismo de tecidos específicos de acordo com
suas funções no organismo. Estudo dos mecanismos envolvidos nas trocas gasosas e no equilíbrio
ácido-básico.

Objetivo Geral

Estudar, sob o ponto de vista farmacêutico, a integração e regulação do metabolismo, bem como a
diferenciação do metabolismo de tecidos específicos de acordo com suas funções no organismo.

Objetivos Específicos 

 Identificar as principais inter-relações metabólicas em humanos;
 Relacionar as alterações das vias metabólicas com as principais doenças metabólicas; 
 Elaborar casos clínicos para discussão em grupos;
 Relacionar os casos clínicos com a ação de fármacos e com a toxicologia de xenobióticos;
 Recomendar práticas alimentares saudáveis aos pacientes, considerando a condição de

saúde, co-morbidades e fatores de risco individuais e familiares, estabelecendo uma relação
empática na abordagem com o paciente, respeitando diferenças sociais, culturais e religiosas;

Referências Bibliográficas Básicas

CISTERNAS, J.R. Fundamentos de Bioquimica Experimental. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2005.

CHAMPE, P.  C.;  HARVEY,  R.  A.;  FERRIER,  D. R.  Bioquimica ilustrada.  4.  ed.  Porto  Alegre:
Artmed, 2009.

DEVLIN, T.M. Manual de Bioquimica. 6. ed. São Paulo: Blucher, 2007.

MURRAY, R. K.; GRANNER, D. K.; MAYES, P. A.; RODWELL, V. W. Harper: Bioquimica Ilustrada.
26. ed. São Paulo: Atheneu, 2006.

Referências Bibliográficas Complementares

NELSON, D. L.; COX, M. M.  Lehninger: Principios de bioquimica. 4. ed. São Paulo: Sarvier,
2006.

VOET, D.; VOET, J. G.; PRATT, C. W. Fundamentos de Bioquimica. Porto Alegre: Artmed, 2002.

VOET, D. Bioquimica. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2006.

Sítios especializados: 

Periódicos CAPES: http://www.periodicos.capes.gov.br

Google Acadêmico: http://scholar.google.com.br

Scielo - Scientific Electronic Library Online: http://www.scielo.br

Biblioteca Virtual em Saúde: http://www.bireme.br/php/index.php



Identificação do Componente

Componente  Curricular:  Epidemiologia  para  Ciências
Farmacêuticas

Carga horária: (T): 30 HA   (P): 0 HA

Ementa

Conceitos  básicos  de  epidemiologia.  Processo  saúde  doença.  Indicadores  e  índices  de  saúde.
Epidemiologia descritiva. Metodologia epidemiológica. Aplicações da epidemiologia.

Objetivo Geral

Proporcionar ao discente o conhecimento sobre conceitos básicos e usos da epidemiologia, método
epidemiológico  e  sua  aplicação  em estudos  descritivos  fundamentados  na  análise  de  variáveis
relacionadas à pessoa, lugar e tempo, assim como dos indicadores de saúde e os fundamentos do
processo saúde-doença.

Objetivos Específicos

 Descrever conceitos básicos de epidemiologia;
 Proporcionar o entendimento do processo saúde/doença, através da aplicação de instrumentos

básicos de epidemiologia;
 Relacionar indicadores e índices de saúde;
 Analisar o comportamento das doenças em uma comunidade, em função de variáveis ligadas

ao tempo, espaço e pessoa;
 Compreender  os  conceitos  que  fundamentam  a  metodologia  epidemiológica  aplicada  na

investigação do fenômeno saúde/doença;
 Distinguir os tipos de doenças entre infecciosas e não infecciosas;
 Estabelecer a relação entre o processo de vigilância epidemiológica e o sistema de informação

em saúde.
Referências Bibliográficas Básicas

ROUQUAYROL, M.Z.; FILHO, N.A. Introducao a Epidemiologia. 4. ed. rev. e amp. Rio de Janeiro: 
Nova Guanabara, 2006.

PEREIRA, M.G. Epidemiologia. 11. reimp. Rio de Janeiro: Guanabara, 2007.

MEDRONHO, R.A. et al. Epidemiologia. 1. reimp - 2. ed. São Paulo, SP: Atheneu, 2011.

FRANCO, L. J.; PASSOS, A. D. C. Fundamentos de Epidemiologia. 2. ed. Barueri, SP: Manole, 
2011.

Referências Bibliográficas Complementares

RIO GRANDE DO SUL. Secretaria Estadual da Saúde. Centro Estadual de Vigilância em Saúde. 
Vigilância em saúde: informações para os secretários municipais. 2. ed. rev. e amp. Porto 
Alegre: CEVS/RS, 2013. Disponível em: <https://cevs.rs.gov.br/upload/arquivos/201705/25105934-
cartilha-prefeitos-brasao-2013.pdf>Acesso em: 27 fev. 2019.

BRASIL. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Atenção Primária e Promoção da Saúde. 
Brasília: CONASS, 2011. Disponível em: <http://www.conass.org.br/colecao2011/livro_3.pdf>Acesso
em: 27 fev. 2019.

BRASIL. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Vigilância em Saúde – Parte 1. Brasília: 
CONASS, 2011. Disponível em: 
<http://www.conass.org.br/bibliotecav3/pdfs/colecao2011/livro_5.pdf> Acesso em: 27 fev. 2019.

BRASIL. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Vigilância em Saúde – Parte 2. Brasília: 
CONASS, 2011. Disponível em: <http://www.conass.org.br/colecao2011/livro_6.pdf>. Acesso em: 25
fev. 2019.

Sítios especializados: 

Site Periódicos CAPES: http://www.periodicos.capes.gov.br

Site Google Acadêmico: http://scholar.google.com.br

Site Scielo (Scientific Electronic Library Online): http://www.scielo.br

Site Biblioteca Virtual em Saúde: http://www.bireme.br/php/index.php



Identificação do Componente

Componente  Curricular:  Farmacocinética  e
Farmacodinâmica I 

Carga horária: (T):  60 HA    (P): 0 HA- 

Ementa

Conceitos gerais de farmacologia. Processos Farmacocinéticos. Teoria dos receptores e Interações
medicamentosas. Farmacocinética e Farmacodinâmica dos fármacos que agem no sistema nervoso
autônomo e nos processos inflamatórios.

Objetivo Geral

Interpretar e discutir os parâmetros farmacocinéticos e farmacodinâmicos que regem os fármacos. A
partir  de  fundamentos  fisiológicos e fisiopatológicos  será  capaz  de compreender  o  mecanismo de
ação, indicação, contra indicação e reações adversas dos fármacos.

Objetivos Específicos

 Correlacionar as vias de administração dos fármacos com as formas farmacêuticas utilizadas
e os fatores relacionados à via de administração que interferem na absorção e 
biodisponibilidade do fármaco;

 Relacionar o conhecimento teórico com a aplicação acerca do estudo dos processos 
farmacocinéticos e suas implicações na terapêutica;

 Categorizar fármacos em suas respectivas classes;
 Compreender e conceituar cada parâmetro farmacocinético enfatizando os principais fatores 

que interferem em cada processo;
 Conhecer as bases moleculares da ação dos fármacos, enfatizando os tipos de receptores 

farmacológicos e a interação fármaco-receptor.
 Compreender o mecanismo de ação, indicações, contraindicações, reações adversas e as 

interações medicamentosas das classes terapêuticas abordadas.
 Explicar os aspectos farmacodinâmicos e suas implicações na terapêutica;
 Examinar e interpretar simulações computacionais;
 Avaliar a farmacocinética e a farmacodinâmica de fármacos que agem no sistema nervoso 

autônomo e nos processos inflamatórios;

Referências Bibliográficas Básicas

GOODMAN, A. As Bases Farmacologicas da Terapeutica. 11. ed. Porto Alegre, RS : AMGH, 2010.
TOZER, T.N.; ROWLAND, M. Farmacocinética. Porto Alegre: Artmed, 2009.

KATZUNG, B.G. Farmacologia basica e clinica. 10. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007.

Referências Bibliográficas Complementares

HOWLAND, R. D.; MYCEK, M. J. Farmacologia Ilustrada. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2006.

CORDIOLI, A. V. et al. Psicofarmacos. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2005. 

FUCHS, F. D.; VANNMACHER, L. Farmacologia Clinica. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2012.

Sítios especializados:

-European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics

-European Journal of Pharmacology

-Periódicos na área de Farmacologia

-Periódicos CAPES: http://www.periodicos.capes.gov.br



Identificação do Componente

Componente Curricular: Imunogenética Clínica Carga horária: (T): 60 HA (P): 30 HÁ

Ementa

Introdução ao estudo da Imunologia; Antígenos; Anticorpos; Tecidos e Órgãos Linfoides; Atividade
imunológica dos Linfócitos; Interações celulares na resposta imune; Função Biológica do complexo
de histocompatibilidade principal; Sistema complemento; Hipersensibilidade mediada por anticorpos;
Imunidade celular; Imunidade às infecções; Imunologia dos transplantes; Imunologia dos tumores;
Características da reação antígeno-anticorpo para fins diagnósticos; métodos laboratoriais utilizados
na  imunologia;  Resposta  imune  em  indivíduos  imunodeficientes;  autoimunidade;  Diagnóstico
Imunológico  das  infecções;  Imunologia  dos  tumores.  Bases  genéticas  e  moleculares  da
hereditariedade.  Bases  citológicas  e  cromossômicas  da  hereditariedade.  Padrões  de  herança.
Genética e bioquímica. Genética do comportamento. Genética e câncer. A engenharia genética e a
Biologia Molecular.

Objetivo Geral

Descrever os fundamentos do estudo da resposta imunológica e da genética humana e a integração
entre elas, integrando o diagnóstico laboratorial e a biologia molecular. 

Objetivos Específicos

 Conhecer os princípios básicos da indução e da manifestação das reações imunológicas nos
mecanismos de defesa; 

 Compreender a maneira pela qual as respostas imunes causam alterações nos tecidos e,
consequentemente, as doenças; 

 Conhecer  os  diferentes  métodos  imunológicos  aplicados  ao  diagnóstico  de  diferentes
patologias; 

 Interpretar  os  resultados  de  exames  imunológicos  de  rotina,  fornecendo  informações  e
conceitos básicos da hereditariedade humana;

 Evidenciar a importância da hereditariedade humana na etiologia das doenças e anomalias; 
 Analisar o papel das aberrações cromossômicas na saúde.

Referências Bibliográficas Básicas

ABBAS, A. K. E LICHTMAN, A. H. Imunologia Celular e Molecular. 7 ed. Rio de Janeiro: Elsevier,
2011.

ALBERTS, B. et al. Biologia Molecular da Celula. 5 ed. Porto Alegre: Artmed, 2010. 

JANEWAY JR.; C. A. TRAVERS, P. Imunobiologia. 6 ed. Porto Alegre: Artmed, 2007.

Referências Bibliográficas Complementares

ROITT,  I.  M.;  DELVES,  P.  J.  Fundamentos de  Imunologia. 10  ed.  Rio  de  Janeiro:  Guanabara
Koogan, 2004.

VAZ, A. J.; TAKEI, K.; BUENO, E. C. Imunoensaios. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007.

FERREIRA,  W.;  ÁVILA,  S.  L.  M.  Diagnóstico  Laboratorial. 2  ed.  Rio  de  Janeiro:  Guanabara
Koogan, 2001. 

VOGEL, F., MOTULSKY, A. G. Genetica Humana. 3 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 

Sitios especializados:

Periódicos CAPES: http://www.periodicos.capes.gov.br



Identificação do Componente

Componente Curricular: Imunogenética Clínica Carga horária: (T): 60 HA (P): 30 HÁ

Ementa

Introdução ao estudo da Imunologia; Antígenos; Anticorpos; Tecidos e Órgãos Linfoides; Atividade
imunológica dos Linfócitos; Interações celulares na resposta imune; Função Biológica do complexo
de histocompatibilidade principal; Sistema complemento; Hipersensibilidade mediada por anticorpos;
Imunidade celular; Imunidade às infecções; Imunologia dos transplantes; Imunologia dos tumores;
Características da reação antígeno-anticorpo para fins diagnósticos; métodos laboratoriais utilizados
na  imunologia;  Resposta  imune  em  indivíduos  imunodeficientes;  autoimunidade;  Diagnóstico
Imunológico  das  infecções;  Imunologia  dos  tumores.  Bases  genéticas  e  moleculares  da
hereditariedade.  Bases  citológicas  e  cromossômicas  da  hereditariedade.  Padrões  de  herança.
Genética e bioquímica. Genética do comportamento. Genética e câncer. A engenharia genética e a
Biologia Molecular.

Objetivo Geral

Descrever os fundamentos do estudo da resposta imunológica e da genética humana e a integração
entre elas, integrando o diagnóstico laboratorial e a biologia molecular. 

Objetivos Específicos

 Conhecer os princípios básicos da indução e da manifestação das reações imunológicas nos
mecanismos de defesa; 

 Compreender a maneira pela qual as respostas imunes causam alterações nos tecidos e,
consequentemente, as doenças; 

 Conhecer  os  diferentes  métodos  imunológicos  aplicados  ao  diagnóstico  de  diferentes
patologias; 

 Interpretar  os  resultados  de  exames  imunológicos  de  rotina,  fornecendo  informações  e
conceitos básicos da hereditariedade humana;

 Evidenciar a importância da hereditariedade humana na etiologia das doenças e anomalias; 
 Analisar o papel das aberrações cromossômicas na saúde.

Referências Bibliográficas Básicas

ABBAS, A. K. E LICHTMAN, A. H. Imunologia Celular e Molecular. 7 ed. Rio de Janeiro: Elsevier,
2011.

ALBERTS, B. et al. Biologia Molecular da Celula. 5 ed. Porto Alegre: Artmed, 2010. 

JANEWAY JR.; C. A. TRAVERS, P. Imunobiologia. 6 ed. Porto Alegre: Artmed, 2007.

Referências Bibliográficas Complementares

ROITT,  I.  M.;  DELVES,  P.  J.  Fundamentos de  Imunologia. 10  ed.  Rio  de  Janeiro:  Guanabara
Koogan, 2004.

VAZ, A. J.; TAKEI, K.; BUENO, E. C. Imunoensaios. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007.

FERREIRA,  W.;  ÁVILA,  S.  L.  M.  Diagnóstico  Laboratorial. 2  ed.  Rio  de  Janeiro:  Guanabara
Koogan, 2001. 

VOGEL, F., MOTULSKY, A. G. Genetica Humana. 3 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 

Sitios especializados:

Periódicos CAPES: http://www.periodicos.capes.gov.br



5° SEMESTRE

Identificação do Componente

Componente Curricular: Bioquímica Clínica I (UR 2070) Carga horária: (T): 30 HA     (P): 30 HÁ

Ementa

Avaliação  laboratorial  da  função  renal,  equilíbrio  hidroeletrolítico,  equilíbrio  ácido-base,  líquidos
biológicos e controle de qualidade em bioquímica clínica.

Objetivo Geral

Descrever  os  principais  conceitos  de  bioquímica  clínica  humana  e  suas  correlações  com  o
diagnóstico laboratorial.

Objetivos Específicos

 Reconhecer as principais técnicas bioquímicas utilizadas para diagnóstico clínico; 
 Interpretar criticamente os resultados de análises bioquímicas que envolvem diagnósticos

referentes à função renal, função hepática e equilíbrio hidroeletrolítico e ácido-base.

Referências Bibliográficas Básicas

BURTIS, C. A.; ASHWOOD, E. R.; BRUNS, D.E.  Fundamentos de Quimica Clinica. 6 ed. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2008.

DEVLIN,  T.  M.  Manual  de  Bioquimica  com  Correlaçoes  Clinicas. 7.  ed.  São  Paulo:  Edgard
Blucher, 2011. 

HENRY, J. B. Diagnosticos Clinicos e Tratamento por Metodos Laboratoriais. 20 ed. São Paulo:
Manole, 2008. 

MOTTA, V. T. Bioquímica. 4 ed.. Caxias do Sul: EDUCS, 2005.)

MILLER Otto. Laboratorio para o Clinico. 8. ed. São Paulo: Atheneu, 1999.

RAVEL, R. Laboratorio Clinico. 6 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 

Referências Bibliográficas Complementares

DEVLIN, T. M. Manual de Bioquimica. 6 ed. São Paulo: Edgard Blucher, 2007.

Artigos científicos indexados na área de Bioquímica Clínica.

Sítios especializados:

Periódicos CAPES: http://www.periodicos.capes.gov.br

Google Acadêmico: http://scholar.google.com.br

Scielo - Scientific Electronic Library Online: http://www.scielo.br

Biblioteca Virtual em Saúde: http://www.bireme.br/php/index.php



Identificação do Componente

Componente  Curricular:  Farmacocinética  e
Farmacodinâmica II

Carga horária: (T): 30 HA       (P): 30 HA 

Ementa

Fármacos  que  atuam  sobre  o  sistema  nervoso  central.  Fármacos  que  atuam  no  sistema
cardiovascular. Fármacos diuréticos. Fármacos que atuam no sistema endócrino. Fármacos que
interferem no tecido sanguíneo. Fármacos que atuam no sistema digestório. Fármacos que atuam
no sistema respiratório. Fármacos que atuam sobre o sistema nervoso autônomo.

Objetivo Geral

Interpretar e discutir os parâmetros farmacocinéticos e farmacodinâmicos que regem os fármacos. A
partir de fundamentos fisiológicos e fisiopatológicos será capaz de compreender o mecanismo de
ação, indicação, contra indicação e reações adversas dos fármacos.

Objetivos Específicos

 Identificar os efeitos fisiológicos dos fármacos e os seus respectivos mecanismos de ação,
para diferentes classes farmacológicas;

 Analisar os fatores que interferem com a ação dos fármacos;
 Examinar e interpretar simulações computacionais;
 Aplicar  o uso de  softwares  como ferramenta de auxilio  ao conhecimento sobre o uso de

medicamentos;
 Recomendar  práticas  terapêuticas  aos  pacientes,  considerando a condição  de  saúde,  co-

morbidades e fatores de risco individuais e familiares, estabelecendo uma relação empática
na abordagem com o paciente, respeitando diferenças sociais, culturais e religiosas.

Referências Bibliográficas Básicas

BISSON, M. P. Farmacia Clinica e Atencao Farmaceutica. 2. ed. São Paulo: Manole, 2007.

FUCHS, F. D.; WANMACHER, L; FERREIRA, M. B. C. Farmacologia Clínica. 3. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2004.

GOODMAN, A. As Bases Farmacologicas da Terapeutica. 11. ed. Porto Alegre, RS : AMGH, 2010.
Referências Bibliográficas Complementares

CRAIG, C.R.; STITZEL, R.E. Farmacologia Moderna. 6. ed. Rio de Janeiro. Guanabara Koogan,
2005. 

PORTO. Semiologia medica. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara, 2009.

Sítios especializados: 

Periódicos CAPES: http://www.periodicos.capes.gov.br

Google Acadêmico: http://scholar.google.com.br

Scielo - Scientific Electronic Library Online: http://www.scielo.br

Biblioteca Virtual em Saúde: http://www.bireme.br/php/index.php



Identificação do Componente

Componente Curricular: Farmacognosia (UR 2057) Carga horária: (T): 30 HA           (P): 30 HA

Ementa

Estudo dos produtos naturais de origem vegetal. Uso terapêutico de plantas “in natura”, na forma de
derivados ou como fonte de substâncias bioativas. Avaliação das características físico-químicas e
das atividades biológicas/farmacológicas dos grupos de metabólitos secundários. Seleção e coleta
do  material  vegetal  e  cuidados  com  o  impacto  ambiental  desta  prática.  Processamento  das
matérias primas vegetais até a obtenção de substâncias isoladas. Procedimentos de caracterização
da presença dos grupos de metabólitos secundários. 

Objetivo Geral

Estudar os produtos naturais de origem vegetal, abordando a importância das plantas como recurso 
terapêutico empregado “in natura”ou como fonte de substâncias bioativas, permitindo o entendimento
das características físico-químicas e das atividades biológicas/farmacológicas dos principais grupos 
de metabólitos responsáveis pelos efeitos das espécies sobre o organismo humano.

Objetivos Específicos

 Analisar os fundamentos da farmacognosia;

 Conhecer os aspectos relacionados à seleção do material vegetal, permitindo um processo 
sustentável de obtenção, suas formas de processamento e as ferramentas disponíveis para o
isolamento e purificação de substâncias bioativas de origem vegetal;

 Compreender a relação entre as características químicas dos metabólitos de origem vegetal 
e as atividades farmacológicas e toxicológicas das plantas utilizadas na medicina popular.

Referências Bibliográficas Básicas

LORENZI, H.; MATOS, F. J. A. Plantas medicinais no Brasil. 2 ed. São Paulo: Instituto 
Plantarum, 2008.

OLIVEIRA, F.; AKISUE, G.; AKISUE, M. K. Farmacognosia. São Paulo: Atheneu, 2007.
SIMOES, C. M. O.; SCHENKEL, E. P.; GOSMANN, G.; MELLO, J. C. P. Farmacognosia. 6. ed. 
Porto Alegre/Florianópolis: Editora da Universidade UFRGS/Editora da UFSC, 2007. 

Referências Bibliográficas Complementares

PEIXOTO NETO, P. A. S.; CAETANO, L. C. Plantas medicinais. Maceió: EDUFAL, 2005.
Sítios especializados: 

Periódicos CAPES: http://www.periodicos.capes.gov.br

Google Acadêmico: http://scholar.google.com.br

Scielo - Scientific Electronic Library Online: http://www.scielo.br

Biblioteca Virtual em Saúde: http://www.bireme.br/php/index.php



Identificação do Componente

Componente Curricular: Farmacotécnica Carga horária: (T): 60 HA         (P): 30 HA

Ementa

Conceitos  gerais  e  aspectos  biofarmacêuticos.  Formas  farmacêuticas  e  vias  de  administração.
Boas práticas de manipulação e legislação específica. Excipientes de uso farmacêutico. Águas de
uso  farmacêutico.  Aspectos  gerais  e  técnicas  de  preparação  de  formas farmacêuticas  sólidas,
líquidas e semissólidas escala magistral. Formas farmacêuticas especiais. Cálculos farmacêuticos.

Objetivo Geral

Conhecer os conceitos e aspectos gerais biofarmacêuticos. Promover os aprendizados teóricos e
práticos aplicados ao desenvolvimento e produção de medicamentos em escala magistral, seguindo
as boas práticas de manipulação e a legislação específica.

Objetivos Específicos

 Compreender os conceitos e aspectos gerais sobre biofarmácia, formas farmacêuticas e vias
de administração;

 Reconhecer as principais formas farmacêuticas magistrais, seus excipientes e técnicas de
manipulação;

 Desenvolver  habilidades  práticas  na  manipulação  de  medicamentos,  observando  as
necessidades individuais do paciente;

 Compreender o desenvolvimento e produção dessas formas farmacêuticas segundo as boas
práticas de manipulação e a legislação vigente;

 Reconhecer aspectos de orientação farmacêutica, respeitando diferenças culturais sociais e
religiosas;

 Compreender os princípios éticos do relacionamento com os pacientes e outros profissionais
de saúde;

Referências Bibliográficas Básicas

ANSEL, H. C.;  Prince, S. J.  Manual de Calculos Farmaceuticos. 1.  ed. Porto Alegre:  Artmed,
2005.

AULTON, M. E. Delineamento de Formas Farmaceuticas. 2 ed. São Paulo: Artes Médicas, 2005. 

FERREIRA, A. Guia Pratico da Farmacia Magistral. 4. ed. São Paulo: Pharmabooks, 2010.)

Referências Bibliográficas Complementares

ALLEN  Jr.,  L.  V.;  POPOVICH,  N.  G.;  ANSEL,  H.  C.  Formas  Farmaceuticas  e  Sistemas  de
Liberacao de Farmacos. 8 ed. Porto Alegre: Artmed, 2007.

GENNARO,  A.  R.  Remington:  A Ciencia  e  a  Pratica  da  Farmacia. 20  ed.  Rio  de  Janeiro:
Guanabara Koogan, 2012. 

LE HIR, A. Nocoes de Farmacia Galenica. 6 ed. São Paulo: Organização Andrei, 1997.  

THOMPSON, J. E. A  Pratica Farmaceutica na Manipulacao de Medicamentos. Porto  Alegre:
Artmed, 2006.

  Sítios especializados: 

 - ANVISA: http://portal.anvisa.gov.br/

 - Pubmed: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

 - Periódicos CAPES: http://www.periodicos.capes.gov.br

 - Scielo - Scientific Electronic Library Online: http://www.scielo.br

 - Google Acadêmico: http://scholar.google.com



Identificação do Componente

Componente Curricular: Parasitologia Clínica Carga horária: (T): 30 HA        (P): 30 HA

Ementa

Parasitos  e  parasitoses  de  importância  médica.  Relação  entre  geoparasitos  e  meio  ambiente.
Procedimentos de diagnóstico. Diagnóstico laboratorial dos parasitos intestinais, do sangue, dos
tecidos e outras cavidades do corpo. Diagnóstico imunológico das doenças parasitárias.

Objetivo Geral

Descrever os principais parasitos e as parasitoses de importância médica, assim como as relações
com o meio ambiente e os procedimentos de diagnóstico

Objetivos Específicos

 Descrever as características dos parasitos, no tocante a epidemiologia, morfologia, habitat,
ciclo  biológico,  modos  de  transmissão,  patologia  causada,  maneiras  de  efetuar  o
diagnóstico, medidas profiláticas;

 Definir procedimentos para tratamento, envolvendo aspectos éticos profissionais;
 Aplicar esses conhecimentos no diagnóstico laboratorial das parasitoses humanas.

Referências Bibliográficas Básicas

CIMERMAN, B. Parasitologia Humana e seus Fundamentos Gerais. 2 ed. São Paulo: Atheneu,
2008.

De CARLI G.A. Parasitologia Clinica. 2. ed. Atheneu, SP, 2007.

MARCONDES C.B. Doencas Transmitidas e Causadas por Artropodes. Atheneu, SP, 2009.

MARKELL e Voge. Parasitologia Medica. 8. ed. Guanabara, 2003.

NEVES, D.P. Parasitologia Humana. 11. ed. São Paulo: Atheneu, 2005 e 12ª ed 2012.

NEVES, D.P. Atlas Didatico de Parasitologia. 2. ed. Atheneu, 2009.

REY, L. Parasitologia. 3ª e 4ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001 e 2008.

Referências Bibliográficas Complementares

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde.  Departamento de Vigilância
Epidemiológica. Doenças infecciosas e parasitarias: guia de bolso. 6 ed. Brasília:Ministério da
Saúde, 2006.

Artigos científicos em Revistas indexadas relacionados à parasitologia humana.

Sítios especializados:

Periódicos CAPES: http://www.periodicos.capes.gov.br

Google Acadêmico: http://scholar.google.com.br

Scielo - Scientific Electronic Library Online: http://www.scielo.br

Biblioteca Virtual em Saúde: http://www.bireme.br/php/index.php



6º SEMESTRE

Identificação do Componente

Componente Curricular: Farmácia Clínica Carga horária: (T): 30 HA        (P): 30 HA

Ementa

Semiologia  e  terapêutica  baseado  em  evidência  da  dor,  em  distúrbios  metabólicos,  processos
infecciosos, distúrbios do sistema cardiovascular, renal e pulmonar, distúrbios oncológicos, imuno-
hematológicos,  distúrbios  no  sistema  nervoso  central,  distúrbios  genito-urinários  e  cuidados  na
gestação/amamentação.

Objetivo Geral

Conhecer e saber aplicar a semiologia e terapêutica baseada em evidência em diferentes sistemas
de interesse na clínica humana.

Objetivos Específicos

 Conhecer as bases filosóficas da semiologia de forma a reconhecer e identificar sua importância
e suporte à prática farmacêutica;

 Compreender os fundamentos da terapêutica baseados em evidências de modo a relacioná-los
com a prática farmacêutica exercitando sua aplicação;

 Definir o método SOAP e compará-lo com outras metodologias de avaliação após sua aplicação
em cenários de prática farmacêutica;

 Definir  o  método  DÁDER  e  compará-lo  com  outras  metodologias  de  avaliação  após  sua
aplicação em cenários de prática farmacêutica;

Aplicar  conhecimentos  da  fisiopatologia  e  farmacoterapia  da  dor  e  inflamação,  dos  distúrbios
metabólicos,  dos processos  infecciosos,  dos  distúrbios  do sistema cardiovascular,  dos distúrbios
renais, dos distúrbios pulmonares, dos distúrbios oncológicos, dos distúrbios imuno-hematológicos,
dos distúrbios do sistema nervoso central, dos distúrbios genito-urinários e farmacoterapia adequada
na  gestação  e  amamentação  utilizando  ferramentas  metodológicas  em  cenários  de  práticas
farmacêuticas.

Referências Bibliográficas Básicas

FUCHS, F.D.; WANMACHER, L; FERREIRA, M.B.C. Farmacologia Clínica. .4. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2012. 

GOODMAN, A. As Bases Farmacologicas da Terapeutica. 11. ed. Porto Alegre, RS : AMGH, 2010.
BISSON, M. P. Farmacia Clinica e Atencao Farmaceutica. 2 ed. Barueri: Manole, 2007.

Referências Bibliográficas Complementares

CRAIG, C.R.; STITZEL, R.E.  Farmacologia Moderna. 6. ed. Rio de Janeiro. Guanabara Koogan,
2005. 

PORTO, C.C. Semiologia Medica. 6 ed. Rio de Janeiro: Guanabara, 2009.

Sítios especializados:

Periódicos CAPES: http://www.periodicos.capes.gov.br

Google Acadêmico: http://scholar.google.com.br

Scielo - Scientific Electronic Library Online: http://www.scielo.br

Biblioteca Virtual em Saúde: http://www.bireme.br/php/index.php

Scielo - Scientific Electronic Library Online: http://www.scielo.br



Identificação do Componente

Componente Curricular: Estágio Supervisionado I Carga horária: (T): 0 HA    (P):90 HÁ

Ementa

Atividade curricular de aprendizagem profissional, social e cultural, proporcionada aos estudantes
pela participação em situações reais de trabalho no seu meio profissional, tendo supervisão de um
preceptor local e orientação de docente da UNIPAMPA. Caracteriza-se pela atuação em drogaria,
farmácia  ou  farmácia  hospitalar e  constitui-se  como  etapa  obrigatória  para  a  formação  do
profissional Farmacêutico, proporcionando a complementação do ensino teórico, com abordagem
aos aspectos teórico-práticos inseridos no currículo do Curso de Farmácia. 

Objetivo geral

Desenvolver  habilidades  e  competências  para  a  organização  e  funcionamento  de  drogaria,
farmácia,  farmácia  hospitalar,  no  tocante  à  administração  de  recursos  humanos,  materiais  e
financeiros,  à  dispensação  e/ou  manipulação  de  produtos  farmacêuticos  e  cosméticos,  e  à
assistência  farmacêutica,  desenvolvendo  na  prática  todas  as  atribuições  inerentes  à  profissão
farmacêutica em organizações públicas ou privadas.

Objetivos específicos

 Conhecer os princípios da administração e a estrutura organizacional da drogaria, farmácia ou
farmácia hospitalar,  enfocando as funções e os recursos utilizados  para o  desenvolvimento
pleno das atividades farmacêuticas; 

 Compreender  as  bases  do  gerenciamento  e  os  sistemas  de  distribuição  manipulação  e
dispensação de medicamentos, cosméticos e correlatos; 

 Descrever  a  estrutura  dos  setores  de  manipulação  e  dispensação  de  medicamentos,
cosméticos e correlatos, bem com os setores onde se realizam a assistência farmacêutica ao
paciente; 

 Relacionar os fundamentos de farmacotécnica, farmacologia e farmácia clínica com a prática
desenvolvida,  enfatizando  o  papel  do  farmacêutico  na  atividade  da  drogaria,  farmácia  ou
farmácia hospitalar;

 Considerar os aspectos legais da manipulação e da dispensação de medicamentos e correlatos
descritos em compêndidos oficiais nacionais e internacionais;

 Interpretar prescrições e interagir com os prescritores e pacientes;
 Preparar  medicamentos  e/ou  cosméticos  utilizando  métodos  farmacotécnicos  específicos

seguindo as Boas Práticas de Manipulação (BPM);
 Realizar a dispensação dos medicamentos observando os princípios da atenção farmacêutica; 

Referências Bibliográficas Básicas

BISSON, M. P. Farmacia Clinica e Atencao Farmaceutica. 2 ed. Barueri: Manole, 2007.

GOODMAN, A. As Bases Farmacologicas da Terapeutica. 11. ed. Porto Alegre, RS : AMGH, 2010.
STORPITIS,  S.;  MORI,  A.  L.  P.  M.;  YOCHIY,  A.;  RIBEIRO, E.;  PORTA,  V. Farmacia Clinica e
Atencao farmaceutica. 1 ed. São Paulo: Atheneu, 2011.

Referências Bibliográficas Complementares

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência. Tecnologia e Insumos Estratégicos. 

BRASIL.  Conselho  Nacional  de  Secretários  de  Saúde.  Assistencia  Farmaceutica  no  SUS.
Brasília, DF: CONASS, 2007.

BRASIL.  Ministério  da  Saúde.  Secretaria  de  Ciência,  Tecnologia  e  Insumos  Estratégicos.
Departamento de  Assistência  Farmacêutica  e  Insumos  Estratégicos.  Planejar  é  Preciso:  Uma
Proposta de Método para Aplicação a Assistência Farmacêutica. Brasília,  DF: Ministério da
Saúde, 2006.

TROY  D.  (Ed).  Remington:  the  Science  and  Practice  of  Pharmacy. 21.  ed.  Philadelphia:
Lippincott Williams & Wilkins, 2006.



Identificação do Componente

Componente Curricular: Química Farmacêutica Medicinal Carga horária: (T): 60 HA      (P): 30 HA 

Ementa

Origem, planejamento e desenvolvimento de compostos bioativos e fármacos e sua importância
para a saúde humana.  Nomenclatura, classificação, relação entre estrutura química e atividade
biológica e sua influência sobre o mecanismo de ação molecular e a clínica, propriedades físico-
químicas,  obtenção  (síntese)  e  caracterização  estrutural  de  substâncias  bioativas  e  fármacos.
Estudar e aplicar conceitos de gestão, empreendedorismo e inovação no processo de planejamento
e desenvolvimento de fármacos. Aplicar esses conhecimentos nas classes de anti-inflamatórios não
esteróides  (AINES),  antibacterianos,  antivirais,  antifúngicos,  antineoplásicos,  antihistamínicos,
hormônios,  antiparasitários,  cardiovasculares,  hipoglicemiantes  e  agentes  com  ação  sobre  o
sistema nervoso central e autônomo.

Objetivo Geral

Introduzir, formar, capacitar e habilitar o discente a compreender, planejar, e atuar em área de 
Química Farmacêutica Medicinal em campos de saúde científicos, tecnológicos, inovadores.

Objetivos Específicos

 Estudar e conhecer os compostos bioativos e diferentes fármacos com ação em sistemas
biológicos, abordando aspectos de descoberta, planejamento, desenvolvimento, estudo da
estrutura química e atividade farmacológica, propriedades físico-químicas, além de tópicos
de empreendedorismo e gestão na área;

 Aplicar estes conhecimentos no contexto tecnológico, sustentável, ético, e de saúde;

 Possibilitar ao profissional projetar, caracterizar, avaliar e concluir no contexto da profissão os
impactos  destes  temas  no  cuidado  a  saúde,  discutindo  conceitos  químico-farmacêuticos
básicos  ao  entendimento  das  diferentes  classes  de  fármacos  e  dos  aspectos  químico-
estruturais e farmacológicos.

Referências Bibliográficas Básicas

BARREIRO, E.J.; MANSSOUR, C.A. Química Medicinal. 2 ed. Porto Alegre: Artmed, 2008.

KOROLKOVAS, A; BURKHALTER, J. Quimica Farmaceutica. 1. ed., 1988, Rio de Janeiro, 
Guanabara Koogan.

MONTANARI, CARLOS A.  Química Medicinal. 1. ed. São Paulo: EDUSP Editora, 2010.

Referências Bibliográficas Complementares

WERMUTH, C.G. The Practice of Medicinal Chemistry. 3. ed., 2008, China, Academic Press.

Periódicos científicos:  Journal  of  Medicinal  Chemistry,  Nature  Reviews  Drug Discovery,  Current
Medicinal  Chemistry,  Bioorganic  &  Medicinal  Chemistry,  CHEMMEDCHEM,  MEDCHEMCOMM,
Medicinal Chemistry Research.

 Sítios especializados: 

 - Periódicos CAPES: http://www.periodicos.capes.gov.br

 - Google Acadêmico: http://scholar.google.com.br

 - Scielo - Scientific Electronic Library Online: http://www.scielo.br

 - Biblioteca Virtual em Saúde: http://www.bireme.br/php/index.php



Identificação do Componente

Componente Curricular: Produção e Controle de Qualidade
de Medicamentos I

Carga horária: (T): 60 HA  (P): 30HA

Ementa

Boas Práticas de Fabricação de medicamentos e aspectos regulatórios da indústria farmacêutica.
Desenvolvimento  de  formulações.  Pré-formulação.  Operações  unitárias  aplicadas  à  indústria  de
medicamentos. Tecnologias de produção e controle de qualidade de formas farmacêuticas sólidas e
líquidas não estéreis em escala industrial.  Aspectos regulatórios e de gerenciamento da indústria
farmacêutica; Gestão da qualidade na indústria farmacêutica; Validação de processos industriais e
métodos analíticos.

Objetivo Geral

Promover o aprendizado dos aspectos teóricos e práticos aplicados à pré-formulação e produção de
medicamentos  em  escala  industrial,  envolvendo  as  principais  operações  unitárias,  bem  como  a
análise das matérias-primas farmacêuticas e medicamentos, contextualizando os diferentes ensaios
analíticos físico- químicos e microbiológicos, de acordo com a legislação vigente.

Objetivos Específicos 

 Conhecer os critérios gerais do processo de produção de formas farmacêuticas relacionados
às  boas  práticas  de  fabricação,  pré-formulação,  desenvolvimento  e  operações  unitárias
aplicadas à indústria de medicamentos.

 Reconhecer as principais formas farmacêuticas sólidas e líquidas não estéreis e identificar os
processos  de  produção  em  escala  industrial.  Saber  desenvolver  e  produzir  as  formas
farmacêuticas citadas seguindo as boas práticas de fabricação.

 Interpretar  laudos  e  monografias  farmacopeicas  envolvendo  o  controle  de  qualidade  de
insumos e formas farmacêuticas sólidas e líquidas não estéreis.

 Classificar  as  etapas  envolvidas  na  validação  de  processos  industriais  e  de  métodos
analíticos.

 Analisar  os  aspectos  regulatórios  envolvidos  nos  processos  de  produção  e  controle  de
medicamentos, e gestão da qualidade na indústria farmacêutica.

Referências Bibliográficas Básicas

ALLEN Jr., L.A.; POPOVICH, N.G.; ANSEL, H.C. Formas farmaceuticas e sistemas de liberacao
de farmacos. 8 ed. Porto Alegre: Artmed, 2007.

AULTON, M.E. Delineamento de Formas Farmaceuticas. 2 ed. São Paulo: Artes Médicas, 2005.

PINTO,  T.J.A;  KANEKO,  T.M;  OHARA,  M.T.  Controle  Biologico  de  Qualidade  de  Produtos
Farmaceuticos, Correlatos e Cosmeticos. São Paulo: Atheneu, 2000.

Referências Bibliográficas Complementares

WATSON, D. G. Pharmaceutical Analysis. 2. ed. London: Churchill Livingstone, 2005.

Farmacopeia Brasileira 5 ed. 
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33832/260079/5%C2%AA+edi
%C3%A7%C3%A3o+-+Volume+1/4c530f86-fe83-4c4a-b907-6a96b5c2d2fc
Sítios especializados:

Periódicos CAPES: http://www.periodicos.capes.gov.br

Google Acadêmico: http://scholar.google.com.br

Scielo - Scientific Electronic Library Online: http://www.scielo.br

Biblioteca Virtual em Saúde: http://www.bireme.br/php/index.php



7º SEMESTRE

Identificação do Componente

Componente  Curricular:  Bioquímica  Clínica  II
(UR 2080)

Carga horária: (T): 30 HA  (P): 30 HA

Ementa

Metabolismo proteico aplicado à clínica. Avaliação laboratorial clínico-diagnóstica de aminoácidos e
proteínas  de  relevância  clínica.  Estudo  do  Metabolismo  glicídico  e  lipídico  aplicado  à  clínica.
Avaliação  laboratorial  clínico-diagnóstica  de  glicídios  e  lipídios.  Avaliação  laboratorial  clínico-
diagnóstica das funções hepática, cardíaca e endócrina.

Objetivo Geral

Estudar  os  principais  elementos  teóricos  de  diferentes  macromoléculas  de  interesse  clínico,
executar protocolos laboratoriais relacionados e interpretá-los adequadamente.

Objetivos Específicos

• Saber definir e expressar os aspectos conceituais e práticos elementares da bioquímica clínica
aplicada à realidade de cenários de prática farmacêutica;

• Operacionalizar técnicas laboratoriais bioquímicas demonstrando um saber e um saber fazer
voltados à prática farmacêutica voltada à clínica humana;

• Interpretar, compreender e relacionar resultados obtidos das diferentes técnicas laboratoriais
bioquímicas em diferentes condições clínicas visualizando sua atuação profissional em campo
de prática farmacêutica;

• Demonstrar capacidade argumentativa,  de escuta e respeito aos colegas nas atividades em
grupo e nos momentos de discussão de casos clínicos.

Referências Bibliográficas Básicas

BURTIS, C.A.; ASHWOOD E. D.; Edward R.  Fundamentos de Quimica Clinica. 6. ed., Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 

HENRY,  J.  B.  Diagnosticos  Clinicos  e  Tratamento  por  Metodos Laboratoriais. 20  ed.  São
Paulo: Manole, 2008.

RAVEL, R. Laboratório Clínico. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 

Referências Bibliográficas Complementares

BRASIL.  ANVISA.  Agência Nacional  de Vigilância  Sanitária:  Resolução RDC nº  302,  de 13  de
outubro de 2005. Dispõe sobre Regulamento Técnico para funcionamento de Laboratórios Clínicos.
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/2718376/RDC_302_2005_COMP.pdf/7038e853-afae-
4729-948b-ef6eb3931b19. Acesso em 13 de abril de 2019.

DEVLIN, T.M. Manual de Bioquímica. 5. ed. São Paulo: Edgard Blucher, 2007.

RIELLA, M.C.  Principios de Nefrologia e Disturbios Hidroeletroliticos. 4. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan,2003. 

Sítios especializados: 

- Biblioteca Virtual em Saúde: http://www.bireme.br/php/index.php

- Google Acadêmico: http://scholar.google.com.br

- Periódicos CAPES: http://www.periodicos.capes.gov.br

- Scielo - Scientific Electronic Library Online: http://www.scielo.br

- Sociedade Brasileira de Análises Clínicas: www.sbac.org.br 

- Sociedade Brasileira de Bioquímica e Biologia Molecular: www.sbbq.org.br 

- Sociedade Brasileira de Cardiologia: http://publicacoes.cardio.br 

- Sociedade Brasileira de Diabetes: http://www.diabetes.org.br 



Identificação do Componente

Componente Curricular: Estágio Supervisionado II Carga horária: (T): 0 HA    (P):90 HA

Ementa

Atividade curricular de aprendizagem profissional, social e cultural, proporcionada aos estudantes
pela participação em situações reais de trabalho no seu meio profissional, tendo supervisão de um
preceptor local e orientação de docente da UNIPAMPA. Caracteriza-se pela atuação em drogaria,
farmácia  ou  farmácia  hospitalar e  constitui-se  como  etapa  obrigatória  para  a  formação  do
profissional Farmacêutico, proporcionando a complementação do ensino teórico, com abordagem
aos aspectos teórico-práticos inseridos no currículo do Curso de Farmácia. 

Objetivo geral

Desenvolver  habilidades  e  competências  para  a  organização  e  funcionamento  de  drogaria,
farmácia,  farmácia  hospitalar,  no  tocante  à  administração  de  recursos  humanos,  materiais  e
financeiros,  à  dispensação  e/ou  manipulação  de  produtos  farmacêuticos  e  cosméticos,  e  à
assistência  farmacêutica,  desenvolvendo  na  prática  todas  as  atribuições  inerentes  à  profissão
farmacêutica em organizações públicas ou privadas.

Objetivos específicos

 Conhecer os princípios da administração e a estrutura organizacional da drogaria, farmácia ou
farmácia hospitalar,  enfocando as funções  e os  recursos utilizados  para o  desenvolvimento
pleno das atividades farmacêuticas; 

 Compreender  as  bases  do  gerenciamento  e  os  sistemas  de  distribuição  manipulação  e
dispensação de medicamentos, cosméticos e correlatos; 

 Descrever  a  estrutura  dos  setores  de  manipulação  e  dispensação  de  medicamentos,
cosméticos e correlatos, bem com os setores onde se realizam a assistência farmacêutica ao
paciente; 

 Relacionar os fundamentos de farmacotécnica, farmacologia e farmácia clínica com a prática
desenvolvida,  enfatizando  o  papel  do  farmacêutico  na  atividade  da  drogaria,  farmácia  ou
farmácia hospitalar;

 Considerar os aspectos legais da manipulação e da dispensação de medicamentos e correlatos
descritos em compêndidos oficiais nacionais e internacionais;

 Interpretar prescrições e interagir com os prescritores e pacientes;
 Preparar  medicamentos  e/ou  cosméticos  utilizando  métodos  farmacotécnicos  específicos

seguindo as Boas Práticas de Manipulação (BPM);
 Realizar a dispensação dos medicamentos observando os princípios da atenção farmacêutica; 

Referências Bibliográficas Básicas

BISSON, M. P. Farmacia Clinica e Atencao Farmaceutica. 2 ed. Barueri: Manole, 2007.

BRUNTON,  L.  L.;  LAZO,  J.  S.;  PARKER,  L.  K.;  GOODMAN  &  GILMAN.  As  Bases
Farmacológicas da Terapêutica. 11 ed. Rio de Janeiro: McGraw-Hill, 2006.

STORPITIS,  S.;  MORI,  A.  L.  P.  M.;  YOCHIY,  A.;  RIBEIRO, E.;  PORTA,  V. Farmacia Clinica  e
Atencao farmaceutica. 1 ed. São Paulo: Atheneu, 2011.

Referências Bibliográficas Complementares

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência. Tecnologia e Insumos Estratégicos. 

BRASIL.  Conselho  Nacional  de  Secretários  de  Saúde.  Assistencia  Farmaceutica  no  SUS.
Brasília, DF: CONASS, 2007.

BRASIL.  Ministério  da  Saúde.  Secretaria  de  Ciência.  Tecnologia  e  Insumos  Estratégicos.
Departamento de  Assistência  Farmacêutica  e  Insumos  Estratégicos.  Planejar  é  Preciso:  Uma
Proposta de Método para Aplicação a Assistência Farmacêutica. Brasília,  DF: Ministério da
Saúde, 2006.

TROY  D.  (Ed).  Remington:  the  Science  and  Practice  of  Pharmacy. 21.  ed.  Philadelphia:
Lippincott Williams & Wilkins, 2006.



Identificação do Componente

Componente  Curricular:  Farmácia  Hospitalar
(UR 2072)

Carga horária: (T): 60 HA         (P): 30 HA

Ementa

Gestão Hospitalar:  Estrutura e organização do hospital  e da farmácia  hospitalar.  Atribuições do
farmacêutico hospitalar. Comissões hospitalares e suas atribuições. Gestão de estoques. Seleção,
aquisição,  armazenamento,  distribuição  e  dispensação  de  medicamentos  e  outros  produtos
farmacêuticos. Gestão de resíduos hospitalares. Produção: manipulação de medicamentos estéreis
e não estéreis em ambiente hospitalar.  Assistência farmacêutica:  farmacovigilância,  informações
sobre medicamentos, controle de infecções hospitalares, segurança do paciente e farmácia clínica.

Objetivo Geral 

Adquirir conhecimento e desenvolver atitudes e habilidades para o exercício da farmácia hospitalar
que  garantam  o  uso,  administração,  controle,  dispensação  e  monitoramento  adequados  de
medicamentos no ambiente hospitalar e ambulatorial, visando garantir uma assistência farmacêutica
de qualidade.

Objetivos Específicos 

 Construir  ferramentas  básicas  para  a  atuação  em  gestão  hospitalar,  adequando-as  a
diferentes realidades econômicas das instituições hospitalares;

 Aplicar  os  conhecimentos  de  farmacotécnica  e  desenvolver  habilidades  práticas  para  a
manipulação de medicamentos de uso hospitalar;

 Descobrir habilidades e atitudes para prestação de assistência farmacêutica de qualidade,
garantindo a segurança e bem estar do paciente;

 Desenvolver  atitudes  e  habilidades  de  comunicação  para  integrar-se  em  equipes
multidisciplinares,  estabelecendo  seus  posicionamentos  frente  a  outros  profissionais  da
saúde;

 Expressar princípios éticos no relacionamento com os pacientes e outros profissionais de
saúde;

 Respeitar as diferenças culturais, sociais e religiosas durante a orientação farmacêutica;
 Realizar anamnese clínica minuciosa direcionada à identificação de doença, co-morbidade e

fatores  de  risco  pessoal  ou  familiares,  estabelecendo  relação  interpessoal  empática  na
abordagem do paciente;

Referências Bibliográficas Básicas

ANSEL,  H.  C.;  Prince,  S. J.  Manual de calculos Farmaceuticos. 1. ed. Porto Alegre: Artmed,
2005.

GOMES, M. J. V. M.; REIS, A. M. M. Ciencias Farmaceuticas. 1. ed. São Paulo: Editora Atheneu,
2006. 

STORPIRTIS,  S.;  MORI,  A.  L.  P.  M.;  YOCHIY,  A.;  RIBEIRO,  E.,  PORTA,  V.  Ciencias
farmaceuticas. 1. ed. São Paulo: Atheneu, 2011.

Referências Bibliográficas Complementares

BASTER, K. Interacoes Medicamentosas de Stockley. Porto alegre: Artmed, 2010.

FERREIRA, P. R. F. Tratamento Combinado em Oncologia. Porto Alegre: Artmed, 2007.

FUCHS,  F.  D.;  WANNMACHER,  L.  Farmacologia  Clínica. 4.  ed.  Rio  de  Janeiro:  Guanabara
Koogan, 2012.

GOMES, I. L. Terapia Intravenosa. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 227 p.

MAHAN, L. K.; ESCOTT-STUMP, S. Dietoterapia. 11. ed. São Paulo: Roca, 2005. 

  Sítios especializados: 

- ANVISA: http://portal.anvisa.gov.br/legislacao

- Pubmed: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

- Periódicos CAPES: http://www.periodicos.capes.gov.br

- Scielo - Scientific Electronic Library Online: http://www.scielo.br

- Biblioteca Virtual em Saúde: http://www.bireme.br/php/index.php

- Google Acadêmico: http://scholar.google.com.br



Identificação do Componente

Componente  Curricular:  Práticas  Integradas  de
Aprendizagem I – Farmácia 

Carga horária: (T):  0 HA       (P): 30 HA

Ementa

Integração dos conteúdos ministrados nos componentes curriculares do ciclo básico do curso de
Farmácia.  A  componente  curricular  Integradora  I  busca  favorecer  a  interdisciplinaridade  do
conhecimento e a visualização da importância e amplitude da atuação profissional do farmacêutico.

Objetivo Geral

Expressar o conhecimento aplicado, contextualizado e integrado nas diferentes áreas da farmácia. 

Objetivos Específicos

 Vivenciar  a atividade  profissional,  compartilhando  e discutindo casos  clínicos  acompanhados
durante as atividades de estágio na área de farmácia;

 Desenvolver o senso crítico e reflexivo a partir de casos clínicos e situações problema;
 Construir atitudes profissionais na área da farmácia;
 Realizar  anamnese clínica  minuciosa direcionada  à identificação de  doença,  co-morbidade e

fatores  de  risco  pessoal  ou  familiares,  estabelecendo  relação  interpessoal  empática  na
abordagem do paciente;

 Recomendar terapêutica e hábitos alimentares e de vida saudáveis aos pacientes.
Referências Bibliográficas Básicas

GOODMAN, A. As Bases Farmacologicas da Terapeutica. 11. ed. Porto Alegre, RS : AMGH, 2010.
BISSON, M. P. Farmacia Clinica e Atencao Farmaceutica. 2 ed. Barueri: Manole, 2007.

NELSON, D. L.; COX, M. M. Lehninger: Principios de bioquimica. 4. ed. São Paulo: Sarvier, 2006.
CHAMPE, P. C.; HARVEY, R. A.; FERRIER, D. R. Bioquimica ilustrada. 4. ed. Porto Alegre: Artmed,
2009.
BARREIRO, E. J.; MANSSOUR, C. A. Quimica Medicinal. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2014. 
MONTANARI, C. A. Quimica Medicinal. 1. ed. São Paulo: EDUSP Editora, 2010.

Referências Bibliográficas Complementares

Artigos científicos relativos ao conteúdo do componente curricular.

Sítios especializados: 
  - Google Acadêmico: http://scholar.google.com.br
 - Scielo - Scientific Electronic Library Online: http://www.scielo.br
 - Biblioteca Virtual em Saúde: http://www.bireme.br/php/index.php
- Science Direct - http://www.sciencedirect.com

- Pubmed – http:// www..ncbi.nlm.nih.gov/pubmed



Identificação do Componente

Componente Curricular: Produção e controle de qualidade de
medicamentos II

Carga horária: (T): 60 HA   (P): 30 HA

Ementa

Tecnologia de produção e controle de qualidade de sistemas dispersos em escala industrial; Tecnologia
de produção e controle de qualidade de formas farmacêuticas líquidas estéreis em escala industrial;
Sistemas  de  produção  e  controle  de  qualidade  de  água  para  uso  farmacêutico;  Boas  Práticas  de
Fabricação e aspectos regulatórios envolvendo a produção e controle de qualidade de medicamentos;
Estudos de estabilidade de insumos farmacêuticos e medicamentos.

Objetivo Geral 

Promover o aprendizado dos aspectos teóricos e práticos aplicados à produção de medicamentos em
escala  industrial,  bem  como  a  análise  das  matérias-primas  farmacêuticas  e  medicamentos,
contextualizando os diferentes ensaios analíticos físico-químicos e microbiológicos, de acordo com a
legislação vigente.

Objetivos Específicos 

 Reconhecer  as  principais  formas  farmacêuticas  semissólidas  e  identificar  os  processos  de
produção em escala industrial. Saber desenvolver e produzir formas farmacêuticas semissólidas
seguindo as Boas Práticas de Fabricação.

 Reconhecer as principais águas de uso farmacêutico e identificar os processos de produção em
escala  industrial.  Saber  produzir  águas  de uso farmacêutico  seguindo  as  Boas Práticas de
Fabricação.

 Reconhecer as principais formas farmacêuticas líquidas estéreis e identificar os processos de
produção em escala  industrial.  Saber  desenvolver  e produzir  formas farmacêuticas líquidas
estéreis seguindo as Boas Práticas de Fabricação. Saber realizar o controle de qualidade de
formas farmacêuticas líquidas estéreis em escala industrial, seguindo os códigos oficiais.

 Interpretar laudos e monografias farmacopeicas envolvendo o controle de qualidade de insumos
e formas farmacêuticas semissólidas, líquidos estéreis e água para uso farmacêutico.

 Identificar os principais fatores envolvidos na degradação de medicamentos, planejar e realizar
estudo de estabilidade de acordo com a legislação vigente;

 Identificar  os  principais  materiais  de  acondicionamento  e  embalagens  de  produtos
farmacêuticos e realizar o controle de qualidade desses produtos segundo a legislação vigente.

Referências Bibliográficas Básicas

ALLEN Jr., L. A.; POPOVICH, N. G.; ANSEL, H. C. Formas farmaceuticas e sistemas de liberacao de
farmacos. 8 ed. Porto Alegre: Artmed, 2007. 
AULTON, M. E. Delineamento de Formas Farmaceuticas. 2 ed. São Paulo: Artes Médicas, 2005. 
Farmacopeia Brasileira 5 ed. 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/33832/260079/5%C2%AA+edi%C3%A7%C3%A3o+-
+Volume+1/4c530f86-fe83-4c4a-b907-6a96b5c2d2fc

Referências Bibliográficas Complementares



MENDHAN, J.; DENNEY, R. C.; BARNES, J. D.; THOMAS, M. J. K. Vogel. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC 
editora, 2002.
SKOOG, D. A.; WEST, D. M.; HOLLER, F. J. Quimica analitica. 8. ed. São Paulo: Thomson, 2007.
FARMACOPEIA BRASILEIRA. Parte II, sexto fascículo. 4. ed. São Paulo: Atheneu, 2005.
Sítios especializados:

Periódicos CAPES: http://www.periodicos.capes.gov.br

Google Acadêmico: http://scholar.google.com.br

Scielo - Scientific Electronic Library Online: http://www.scielo.br

Biblioteca Virtual em Saúde: http://www.bireme.br/php/index.php



8° SEMESTRE

Identificação do Componente

Componente Curricular: Bacteriologia Clínica Carga horária: (T):  30 HA  (P): 45 HA

Ementa

Caracterização das infecções de etiologia bacteriana. Estudo dos principais grupos de bactérias de
importância  clínica  com  enfoque  na  identificação  laboratorial.  Estudo  dos  principais  meios  de
cultura;  dos  métodos  de coleta  e diagnóstico das  infecções bacterianas  do trato  urinário,  trato
genital,  trato respiratório,  trato gastrointestinal,  sangue e sistema nervoso central.  Avaliação da
suscetibilidade  bacteriana  aos  antibióticos,  incluindo  análise  dos  principais  mecanismos  de
resistência bacteriana. Estabelecimento das correlações clínico-laboratoriais.

Objetivo Geral

Avaliar, caracterizar e identificar a presença de micro-organismos nos diferentes tecidos e realizar
diagnósticos  laboratoriais  das  infecções  de  etiologia  bacteriana.  Avaliar  criticamente  as
metodologias empregadas. Estabelecer relações clínico-laboratoriais.

Objetivos Específicos

 Avaliar  os principais  métodos  de coleta  para análises bacteriológicas  de acordo com a
legislação vigente, garantindo a segurança do paciente;

 Realizar análise bacteriológica, de acordo com as boas práticas em laboratório de análises
clínicas, garantindo a qualidade dos exames realizados.

 Planejar  ensaios  de  avaliação  de  resistência  microbiana  de  acordo  com  a  legislação
vigente, garantindo a segurança do paciente e o uso racional dos antimicrobianos;

 Correlacionar os resultados de outros exames laboratoriais com a análise bacteriológica
realizada, garantindo a confiabilidade do laudo a ser liberado.

Referências Bibliográficas Básicas

LEVINSON, W. Microbiologia Medica e Imunologia. 10. ed. Porto Alegre: Artmed, 2010.
MURRAY, P.R.; ROSENTHAL, K.S.; PFALLER, M.A. Microbiologia Medica. 6. ed. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2009.
VERONESI, R.; FOCCACIA, R. Tratado de infectologia. 3. ed. São Paulo: Atheneu, 2007. Vol. 1 e
2.

Referências Bibliográficas Complementares

FERREIRA, A.W. Diagnostico laboratorial.  Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001.

MILLER, O. Laboratorio para o clinico.  8. ed. Sao Paulo : Atheneu, 1995. 

TRABULSI, L.R.; ALTERTHUM, F. Microbiologia. 5. ed. São Paulo: Atheneu, 2008.

Sítios especializados: 

Biblioteca Virtual em Saúde: http://www.bireme.br/php/index.php 

Periódicos CAPES: http://www.periodicos.capes.gov.br

Google Acadêmico: http://scholar.google.com.br

Scielo - Scientific Electronic Library Online: http://www.scielo.br



Identificação do Componente

Componente Curricular: Cuidado Farmacêutico Carga horária: (T): 0 H      (P): 30 HA

Ementa

Metodologia  ou  processo  de  cuidado  (diagnóstico  farmacêutico  e  avaliação  inicial,  plano  de
cuidado,  prescrição farmacêutica  e  avaliação de  resultados),  raciocínio  lógico para  tomada  de
decisões em farmacoterapia. Acompanhamento de pacientes convivendo com doenças prevalentes
na atenção em saúde. Gestão de serviços de atenção farmacêutica: planejamento, documentação
e avaliação de resultados.

Objetivo Geral

Conhecer e definir elementos teóricos que compõem os cuidados farmacêuticos e conseguir aplicá-
los em diferentes áreas do saber que requeiram tais conhecimentos.

Objetivos Específicos 

 Conhecer os fundamentos da terapia baseada em evidências de forma a reconhecer e 
identificar sua importância e suporte à prática farmacêutica;

 Descrever aspectos teórico-práticos voltados à gestão de serviços farmacêuticos de forma a 
aplicá-los em cenários de práticas e avaliar resultados para tomada de decisão;

 Definir e aplicar a prescrição farmacêutica voltada ao exercício profissional nos diferentes 
cenários de prática;

 Aplicar os conhecimentos desenvolvidos para o cuidado de pacientes na dor e inflamação, 
nos distúrbios metabólicos, nos processos infecciosos, nos distúrbios do sistema 
cardiovascular, nos distúrbios renais, nos distúrbios pulmonares, nos distúrbios oncolgicos, 
nos distúrbios imuno-hematológicos, nos distúrbios do sistema nervoso central, nos 
distúrbios genito-urinários e na gestação e amamentação utilizando ferramentas meto-
dológicas adequadas para o exercício profissional farmacêutico nos diferentes cenários de 
sua prática;

 Demonstrar capacidade argumentativa, de escuta e respeito aos colegas nas atividades em 
grupo e nos momentos de discussão de casos ou situações-problema voltados a construção 
e aplicação de conhecimentos e habilidades para aplicação prática do execício profissional e 
análise para tomada de decisão.

Referências Bibliográficas Básicas

ANDRIS. D.A. Semiologia. 1. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan: 2006.

FLETCHER, R. H. Epidemiologia Clínica. 5. ed. Porto Alegre: ArtMed, 2014.

HENRY, J. B.  Diagnosticos Clinicos e Tratamentos por Metodos Laboratoriais. 20. ed., São
Paulo: Manole Ltda, 2008.

Referências Bibliográficas Complementares

RAVEL, R. Laboratorio Clinico. 6. ed., Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009.

Sítios especializados: 

Periódicos CAPES: http://www.periodicos.capes.gov.br

Google Acadêmico: http://scholar.google.com.br

Scielo - Scientific Electronic Library Online: http://www.scielo.br

Biblioteca Virtual em Saúde: http://www.bireme.br/php/index.php

Scielo - Scientific Electronic Library Online: http://www.scielo.br



Identificação do Componente

Componente Curricular: Cosmetologia Carga horária: (T): 30 HA        (P): 30 HA 

Ementa

Características morfofisiológicas da pele e anexos. Permeação cutânea. Cosmética dermatológica.
Envelhecimento cutâneo. Pigmentação cutânea. Acne. Ativos e adjuvantes cosméticos. Produtos de
higiene pessoal,  produtos capilares, hidratantes,  protetores solares, despigmentantes,  esfoliantes,
maquiagem, perfumes. Desenvolvimento de formulações cosméticas. Boas Práticas de Manipulação
e Fabricação de produtos cosméticos. Legislação em Cosméticos. Avanços em Cosmetologia.

Objetivo Geral

 Estudar  os principais ativos cosméticos, formular  produtos cosméticos e cosmecêuticos,  bem
como reconhecer a aplicabilidade de cada um deles de acordo com o desejo ou necessidade
individual do usuário/paciente.

Objetivos específicos

 Identificar elementos anátomo-fisiológicos do órgão cutâneo e seus anexos e reconhecer suas
alterações de interesse cosmeto-dermatológico;

 Exemplificar  os  principais  ativos  cosméticos  e  identificar  sua  aplicabilidade  em  diferentes
desejos/necessidades do usuário/paciente;

 Elaborar formulações cosméticas dos seguintes tipos: produtos de higiene pessoal e produtos
capilares;  hidratantes,  esfoliantes,  despigmentantes,  protetores  solares,  maquiagens,  entre
outros;

 Analisar os diferentes tipos de preparações cosméticas, relacionando-os com sua efetividade na
higiene, no embelezamento e na prevenção e tratamento do envelhecimento, da pigmentação
cutânea, da acne e de outras desordens cutâneas; 

 Considerar os aspectos legais da manipulação de produtos cosméticos no Brasil e no Mercosul e
estabelecer relação com a legislação de outros países produtores de cosméticos.

 Desenvolver a capacidade de criar diferentes tipos de formulações cosméticas destinadas às
diferentes  aplicações  bem  como  produzir  cosméticos  de  acordo  com  as  Boas  Práticas  de
Fabricação (BPF) e Boas Práticas de Manipulação (BPM) de produtos cosméticos.

Referências Bibliográficas Básicas

ASSOCIAÇÃO BARSILEIRA DE COSMETOLOGIA. http://www.abc-cosmetologia.org.br/
ASSOCIAÇÃO  BARSILEIRA  DA  INDUSTRIA  DE  HIGIENE  PESSOAL  PERFUMARIA  E
COSMETICO. https://abihpec.org.br/
COSMETICS &TOILETRIES Brasil. https://www.cosmeticsonline.com.br
PRUNIERAS, M. Manual de cosmetologia dermatológica. 2. ed. São Paulo: Andrei, 1994. 
RIBEIRO, C. Cosmetologia Aplicada a Dermoestetica. 2. ed. São Paulo: Pharmabooks, 2010

Referências Bibliográficas Complementares

FONSECA, A.; PRISTA, L.N. Manual de Terapeutica Dermatologica e Cosmetologia. São Paulo:
Rocca, 2000.
WILKINSON, J. B. Cosmetologia de Harry. Madrid Díaz de Santos, 1990. 
SOUZA, V. M. Ativos dermatologicos:guia de ativos dermatologicos utilizados na farmacia de
manipulacao para medicos e farmacêuticos. São Paulo: Pharmabooks, 2009.
SARTORI, L. R. A Quimica no Cuidado da Pele. São Paulo: Sociedade Brasileira de Química, 2010
VANZIN, S. B. Entendendo cosmeceuticos:diagnosticos e tratamentos. 2. ed. Sao Paulo:Santos,
2011.
DRAELOS, Z.D. Cosmeceuticos. 2. ed. Rio de Janeiro:Elsevier, 2009.
KEDE, M. P. V. Dermatologia estetica. Sao Paulo: Atheneu 2004.



Identificação do Componente

Componente Curricular: Hematologia Clínica         (UR
2090)

Carga horária: (T):   30 HA   (P): 30 HA

Ementa

Células-tronco,  órgãos  hematopoéticos  e  hematopoese.  Análises  hematológicas  de  rotina
laboratorial, hemograma, orientação interpretativa dos resultados. Coagulação sanguínea. Estudo
das anemias, policitemias, processos infecciosos, leucemias e linfomas.

Objetivo Geral 

Descrever  os  principais  conceitos  de  hematologia  clínica  humana  e  suas  correlações  com  o
diagnóstico laboratorial.

Objetivos Específicos 

 Coletar sangue venoso para a realização do hemograma e provas de coagulação de acordo
com a legislação vigente garantindo a segurança do paciente.

 Realizar  o  hemograma de acordo com as  boas práticas do laboratório de análises clínicas
garantindo a qualidade dos exames realizados.
Transmitir  a  base  teórica  e  prática  da  rotina  em  hematologia  clínica,  bem  como  oferecer
subsídios  para  o  diagnóstico  clínico-laboratorial  das  diferentes  hemopatias  malignas  e
coagulopatias.

Referências Bibliográficas Básicas

BAIN, B.J. Celulas sanguineas. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2007.
CARVALHO,  W.F.  Tecnicas  Medicas  de  Hematologia  e  Imuno-Hematologia. 8.  ed.,  Belo
Horizonte: Coopmed, 2008.

LORENZI, T.F. Manual de Hematologia. 3 ed. Rio de Janeiro: Medsi, 2006.

RAVEL, R.  Laboratorio Clinico: Aplicações Clínicas dos Dados Laboratoriais.  6 ed.  Rio de
Janeiro:  Guanabara Koogan, 2009. 

Referências Bibliográficas Complementares

FAILACE, R. Hemograma. Porto Alegre: Arted, 2009.

HARMENING,  D.M.  Tecnicas  Modernas  em  Banco de  Sangue e  Transfusao. 4  ed.  Rio  de
Janeiro: Revinter, 2006..

LORENZI, T.F. Atlas de Hematologia Clinica. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan, 2006.

RAPAPORT, S. Hematologia: Introdução. 2. ed. São Paulo: Roca, 1990. 

Sítios especializados:

Periódicos CAPES: http://www.periodicos.capes.gov.br

Google Acadêmico: http://scholar.google.com.br

Scielo (Scientific Electronic Library Online): http://www.scielo.br

Biblioteca Virtual em Saúde: http://www.bireme.br/php/index.php



Identificação do Componente

Componente Curricular: Trabalho de Conclusão de Curso I Carga horária: (T): 15 HA    (P): 30 HÁ

Ementa

Planejamento  do  projeto  de  pesquisa.  Resumo.  Introdução.  Justificativa.  Objetivos.  Revisão
bibliográfica.  Metodologia.  Resultados  esperados.  Cronograma.  Referências  bibliográficas.
Apresentação dos projetos de Trabalho de Conclusão de Curso.

Objetivo Geral

Auxiliar o discente na elaboração de seu projeto de TCC de acordo com as normas da ABNT e 
aplicação do conhecimento prévio adquirido na disciplina de Metodologia e Ética na Pesquisa.

Objetivos Específicos 

 Definir a área, o assunto e o tema da pesquisa;
 Formular a (s) questão (ões) problema e a (s) hipótese (s);
 Elaborar o projeto de pesquisa e/ou extensão, com o acompanhamento do (a) professor

(a)  orientador  (a),  contemplando  os  seguintes  itens:  resumo,  introdução, justificativa,
objetivos,  revisão  bibliográfica,  metodologia,  resultados  esperados,  cronograma  e
referências bibliográficas;

 Organizar o TCC de acordo com as normas da ABNT para elaboração de trabalhos
acadêmicos e o regulamento que rege o componente curricular do TCC do curso de
Farmácia;

 Entregar a versão escrita e apresentar oralmente o projeto para banca examinadora, de
acordo com regulamento do componente curricular TCC do curso de Farmácia.

Referências Bibliográficas Básicas

GIL, A.C. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

SEVERINO. A.J. Metodologia do Trabalho Cientifico. 22 ed. São Paulo: Cortez, 2007. 

VIEIRA, S. HOSSNE, W. S. Metodologia Cientifica para Area da Saude. Rio de Janeiro: Campus,
2001.

Referências Bibliográficas Complementares

FIGUEIREDO,  A.M.,  SOUZA,  S.R.G.  Como Elaborar  Projetos,  Monografias,  Dissertacoes  e
Teses. 4 ed. Lumen Juris, 2011.

HULLEY, S.B. et al. Delineando a Pesquisa Clinica. 3 ed.Porto Alegre: Artmed, 2008.

MEDEIROS, J.B. Redacao Cientifica. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2003. 

MARCONI, M.A., LAKATOS, E.M.  Metodologia Cientifica.  5 ed. rev. e ampl. São Paulo:  Atlas,
2010.

OLIVEIRA, S.L. Tratado de Metodologia Cientifica. São Paulo: Pioneira, 1999.

Sítios especializados:

Periódicos CAPES: http://www.periodicos.capes.gov.br

Google Acadêmico: http://scholar.google.com.br

Scielo (Scientific Electronic Library Online): http://www.scielo.br

Biblioteca Virtual em Saúde: http://www.bireme.br/php/index.php

CNPQ LATTES: Plataforma Lattes:   http://lattes.cnpq.br  



Identificação do Componente

Componente Curricular: Toxicologia Carga horária: (T): 60 HA       (P): 0 HA 

Ementa

Introdução ao estudo da toxicologia. Avaliação de riscos e da toxicidade de agentes toxicantes para
o  ambiente  e  para  o  indivíduo.  Toxicologia  de  gases  tóxicos  e  agentes  metemoglobinizantes.
Toxicologia de metais pesados e semimetais. Toxicologia social e dopagem esportiva. Toxicologia
de solventes orgânicos e agroquímicos. Toxicologia de alimentos: intencionais e não intencionais.
Toxinas de origem animal (acidentes com animais peçonhentos). Toxicologia de medicamentos.

Objetivo Geral

Descrever  os  principais  conceitos  de  toxicologia  e  estudar  as  diferentes  classes  de  agentes
toxicantes de interesse ambiental e da clínica humana, avaliar seus impactos a partir de pesquisas
laboratoriais e descrever as diferentes possibilidades de tratamento.

Objetivos Específicos

 Saber  definir  e  expressar  os  aspectos  conceituais  e  práticos  elementares  da  toxicologia
aplicada à realidade de cenários de prática farmacêutica;

 Interpretar,  compreender  e  relacionar  os  mecanismos  de  agentes  toxicantes  em diferentes
condições clínicas visualizando sua atuação profissional em campo de prática farmacêutica;

 Reconhecer e classificar as diferentes complicações dos processos de intoxicações e analisar
as medidas de suporte e acompanhamento que devem ser tomadas dentro da prática e âmbito
farmacêutico;

 Identificar  e  categorizar  diferentes possibilidades de  tratamento e  acompanhamento clínico-
laboratorial de indivíduos intoxicados;

Demonstrar capacidade argumentativa, de escuta e respeito aos colegas nas atividades em grupo e
nos momentos de discussão de casos clínicos.

Referências Bibliográficas Básicas

MOREAU,  R.  L.  M.;  SIQUEIRA,  M.  E.  P.  B.  Toxicologia  Analitica. 1.  ed.  Rio  de  Janeiro:
Guanabara Koogan, 2008.

OGA, S.;  CAMARGO, M.M.A.; BATISTUZZO, J.A.O.  Fundamentos de Toxicologia. 3. ed. São
Paulo: Atheneu, 2008. 

HOLLER, F. J.; SKOOG, D. A.; CROUGH, S. R. Principios de Analise Instrumental. 6. ed. Porto
Alegre: Bookman, 2009.

Referências Bibliográficas Complementares

HARRIS, D. Análise Quimica Quantitativa. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC Editora, 2012.

 Sítios especializados:

 - Biblioteca Virtual em Saúde: http://www.bireme.br/php/index.php

- Google Acadêmico: http://scholar.google.com.br

- Periódicos CAPES: http://www.periodicos.capes.gov.br

 - Scielo - Scientific Electronic Library Online: http://www.scielo.br



Identificação do Componente

Componente Curricular: Práticas Integradas de Aprendizagem II 
– Indústria Farmacêutica

Carga horária: (T): 0 HA  P): 30 HA

Ementa

Estudos  de  situações-problema que  permitam a  integração  das  diferentes  áreas  relacionadas  à
produção em escala industrial de medicamentos, correlatos e afins, contemplando situações reais ou
simuladas,  que  permitam  visão  transdisciplinar  do  conhecimento  e  desenvolvimento  efetivo  de
habilidades e atitudes para a vida profissional na área.

Objetivo Geral 

Desenvolver, ampliar e aplicar o conhecimento adquirido no contexto geral da produção industrial de
medicamentos, com ênfase no âmbito profissional.

Objetivos Específicos

 Desenvolver o conhecimento aplicado, contextualizado e integrado nas diferentes áreas de
atuação do profissional farmacêutico na indústria de medicamentos, correlatos e afins, com o
objetivo de capacitar o acadêmico para a atividade profissional;

 Vivenciar a atividade profissional, por meio do compartilhamento e discussão de situações
problema nas quais o acadêmico terá contato durante as atividades de estágio;

  Desenvolver o senso crítico e reflexivo, aprimorando a capacidade de resolver situações a
serem enfrentadas no cotidiano laboral;

 Estimular o desenvolvimento de atitudes profissionais na área da produção de medicamentos
Referências Bibliográficas Básicas

ALLEN Jr., L. A.; POPOVICH, N. G.; ANSEL, H. C. Formas farmaceuticas e sistemas de liberacao
de farmacos. 8 ed. Porto Alegre: Artmed, 2007.
AULTON, M. E. Delineamento de Formas Farmaceuticas. 2 ed. São Paulo: Artes Médicas, 2005.
PINTO,  T.  J.  A;  KANEKO, T.  M;  OHARA,  M.  T.  Controle  biologico de qualidade de produtos
farmaceuticos, correlatos e cosmeticos. São Paulo: Atheneu, 2000.

Referências Bibliográficas Complementares

Sítios especializados:

 - Biblioteca Virtual em Saúde: http://www.bireme.br/php/index.php

- Google Acadêmico: http://scholar.google.com.br

- Periódicos CAPES: http://www.periodicos.capes.gov.br

 - Scielo - Scientific Electronic Library Online: http://www.scielo.br

Artigos científicos relativos ao conteúdo do componente curricular.



9° SEMESTRE

Identificação do Componente

Componente  Curricular:  Administração  e  Gestão
Farmacêutica (UR 2094)

Carga horária: (T):  30 HA         (P): 0 HA

Ementa

Teoria geral da administração. Ferramentas da administração.  Planejamento, organização, direção
e controle. Análise de problemas e tomada de decisão. Registro de uma empresa. Administração de
recursos materiais, financeiros e humanos. Gestão dos serviços de saúde nos diversos níveis de
atenção. Regulamentação e instrumentos de gestão do SUS. Aspectos físicos e arquitetônicos de
estabelecimentos de saúde. Gestão de resíduos de serviços de saúde.

Objetivo Geral

Capacitar e habilitar o discente a compreender, planejar e gerenciar estabelecimentos de saúde
públicos e privados.

Objetivos Específicos

 Fornecer  ao  discente  os  fundamentos  e  as  ferramentas  básicas  para  a  prática  da
administração e gestão farmacêutica;

 Proporcionar situações de familiarização do acadêmico com conhecimentos básicos na área
de  Administração  e  Gestão,  permitindo  a  compreensão  dos  mecanismos  que  regem  o
comércio;

 Aplicar conhecimentos de gestor farmacêutico como agente de transformação empresarial e
social  no  mercado  farmacêutico,  respeitando  as  especificidades  e  características  sócio-
econômico sanitárias regionais;

 Interpretar  o  desenho  institucional,  os  mecanismos  de  gestão  e  os  instrumentos  de
planejamento, organização, financiamento, controle e regulação da rede assistencial do SUS.

Referências Bibliográficas Básicas

MOTTA,  F.C.P.;  VASCONCELOS,  I.F.G.  Teoria  Geral  da  Administracao. 3.  ed.  São  Paulo:
Cengage Learning, 2008.

CHIAVENATO, I. Gestao de Pessoas. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.

CHIAVENATO, I. Administracao. 4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007.

BRASIL. Lei Nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições
para  a  promoção,  proteção  e  recuperação  da  saúde,  a  organização  e  o
funcionamento dos serviços correspondentes.  Brasília, DF: 1990. Disponível em
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8080.htm

Referências Bibliográficas Complementares

CHIAVENATO, I. Administracao para administradores. Sao Paulo : Saraiava, 2008.

CHIAVENATO, I. Introducao a teoria geral da administração. Rio de Janeiro : Elsevier, 2004.

MOTTA,  F.C.P.;  VASCONCELOS,  I.F.G.  Teoria  Geral  da  Administracao. 3.  ed.  São  Paulo:
Cengage Learning, 2006.

WEIL, P. Relacoes Humanas na Familia e no Trabalho. 51. ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2008. 

SEBRAE RS: www.sebrae-rs.com.br



Identificação do Componente

Componente Curricular: Citologia Clínica (UR 2092) Carga horária: (T):  30 HA           (P): 15 HA

Ementa

Líquidos cavitários. Líquido sinovial.  Liquido Cefalorraquidiano (LCR).  Líquido seminal.  Aparelho
genital feminino. Coleta de material citológico. Identificação de células escamosas e glandulares.
Citologia hormonal. Processos inflamatórios cérvico-vaginais. Processos reparativos, metaplásticos
e  displásicos.  Critérios  de  malignidade.  Carcinoma.  Sistema  Bethesda.  Doenças  sexualmente
transmissíveis (DST) e métodos contraceptivos.

Objetivo Geral 

Descrever os principais conceitos de citologia clínica humana e suas correlações com o diagnóstico
laboratorial.

Objetivos Específicos 

 Realizar  a  análise  laboratorial  dos  líquidos  serosos,  sinovial  e  cefalorraquidiano  (LCR)  de
acordo com as boas práticas do laboratório de análises clínicas garantindo a qualidade dos
exames realizados.

 Compreender a realização do espermocitograma desde a análise macroscópica, microscópica
e  físico  química,  de  acordo  com  as  boas  práticas  do  laboratório  de  análises  clínicas,
assegurando sua qualidade.

 Transmitir aos acadêmicos a importância do laudo citológico no auxílio ao diagnóstico clínico de
acordo com a legislação vigente garantindo a segurança do paciente.
Aprimorar conhecimentos sobre as principais Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) e
métodos contraceptivos.

Referências Bibliográficas Básicas

CARVALHO, G. Atlas de Citologia. Rio de Janeiro: Revinter, 2004.

KOSS, L.G.; GOMPEL, C. Introducao a Citopatologia Ginecologica. São Paulo: Roca, 2006. 

SOLOMON, D., NAYAR, R. Sistema Bethesda para citologia  cervicaginal. 2. ed. Rio de Janeiro:
Revinter, 2005.

Referências Bibliográficas Complementares

COTRAN, R.S.; KUMAR, V.; ROBBINS, S.L.  Fundamentos de Robbins &Contran. Patologia. 7.
ed. Rio de Janeiro;  Elsevier, 2006.

JUNIOR, J.E. Nocoes Basicas de Citologia Ginecologica. São Paulo: Santos, 2003.

MANFREDINI, CALIL, BACKES. Guia Pratico de Citologia Cervicovaginal. São Paulo, Livrobits,
2013.

SCHNEIDER, M.L. Atlas de diagnostico diferencial em citologia. Rio de Janeiro:Revinter,1998.

Sítios especializados:

 - Biblioteca Virtual em Saúde: http://www.bireme.br/php/index.php

- Google Acadêmico: http://scholar.google.com.br

- Periódicos CAPES: http://www.periodicos.capes.gov.br

 - Scielo - Scientific Electronic Library Online: http://www.scielo.br



Identificação do Componente

Componente Curricular: Estágio Supervisionado III Carga horária: (T): 0 HA    (P):240 HA

Ementa

Atividade curricular de aprendizagem profissional, social e cultural, proporcionada aos estudantes
pela participação em situações reais de trabalho no seu meio profissional, tendo supervisão de um
preceptor local e orientação de docente da UNIPAMPA. Caracteriza-se pela atuação em laboratório
de análises clínicas e toxicológicas ou indústria de alimentos e constitui-se em etapa obrigatória
para  a  formação  do  profissional  Farmacêutico,  proporcionando  a  complementação  do  ensino
teórico, com abordagem aos aspectos teórico-práticos inseridos no currículo do Curso de Farmácia.

Objetivo geral

Desenvolver habilidades e competências para a organização e funcionamento do laboratório de
análises clínicas e toxicológicas ou indústria de alimentos, gerenciamento laboratorial ou industrial,
aquisição de insumos e controle de qualidade dos exames laboratoriais ou produtos alimentícios,
desenvolvendo na prática todas as atribuições inerentes à profissão farmacêutica em organizações
públicas ou privadas.

Objetivos específicos

Para atuação no laboratório de análises clínicas e toxicológicas:
  Desenvolver o conhecimento aplicado,  contextualizado e integrado nas diferentes áreas das

análises clínicas, a fim de capacitar o acadêmico para a atividade profissional; 
 Compreender as bases do gerenciamento do laboratório clínico e os sistemas de controle de

qualidade do exame laboratorial;
 Vivenciar  a atividade  profissional,  compartilhando  e discutindo casos  clínicos  acompanhados

durante as atividades de estágio no laboratório de análises clínicas;
 Desenvolver o senso crítico e reflexivo a partir de casos clínicos e situações problema;
 Estimular  a visão transdisciplinar  do conhecimento a partir  das diferentes áreas das análises

clínicas; 
 Promover  o  desenvolvimento  de  habilidades  e  atitudes  profissionais  na  área  das  análises

clínicas;
 Avaliar e propor ações corretivas sobre os problemas rotineiros dentro do laboratório clínico.

Para atuação na indústria de alimentos:
 Conhecer os princípios da administração e a estrutura organizacional da indústria de alimentos,

enfocando  as  funções  dos  profissionais  envolvidos  e  os  recursos  utilizados  para  o
desenvolvimento pleno das atividades; 

 Identificar os principais constituintes dos alimentos, suas propriedades e importância para as
características dos mesmos; 

 Compreender as diferentes fases dos processos de industrialização de alimentos; 
 Planejar,  elaborar  e  gerenciar  processos  relacionados ao  beneficiamento,  industrialização e

conservação de alimentos;
 Reconhecer  as  principais  reações  às  quais  os  alimentos  poderão estar  sujeitos  durante  a

armazenagem e processamento
 Desenvolver novos produtos e coordenar programas e trabalhos nas áreas de conservação,

controle de qualidade e otimização dos processos industriais;
 Executar a análise da composição centesimal de alimentos e outras metodologias importantes

em análise de alimentos. 

Referências Bibliográficas Básicas



ABBAS, A. K. E LICHTMAN, A. H. Imunologia Celular e Molecular. 7 ed. Rio de Janeiro: Elsevier,
2011.

BAIN, B.J. Celulas Sanguineas. 4 ed. Porto Alegre: Artmed, 2007.

BRASIL.  Ministério  da  Saúde.  Secretaria  de  Vigilância  em Saúde.  Departamento de  Vigilância
Epidemiológica. Doenças Infecciosas e Parasitárias: Guia de Bolso. 6 ed. Brasília: Ministério da
Saúde,  2010.  Disponível  em
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/doencas_infecciosas_parasitaria_guia_bolso.pdf

HENRY,  J.  B.  Diagnosticos  Clinicos  e  Tratamento  por  Metodos Laboratoriais. 20  ed.  São
Paulo: Manole, 2008. 

OGA, S., CAMARGO, M. M. A., BATISTUZZO, J. A. O. Fundamentos de Toxicologia. 3. ed. São
Paulo: Atheneu, 2008.

NEVES, D. P. Parasitologia Humana. 11 ed. São Paulo: Atheneu, 2005.

Referências Bibliográficas Complementares

BOBBIO,  P.A.;  BOBBIO,  F.  A.  Química do  Processamento de  Alimentos. 3.  ed.  São  Paulo:
Varela, 2001.

COULTATE, T. P. Alimentos. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2004.

FAILACE, R. Hemograma. Porto Alegre: Arted, 2009.

MOTTA, V. T. Bioquímica. 4 ed. Caxias do Sul: EDUCS, 2005

SALINAS, R. D. Alimentos e Nutrição. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2002.

ANVISA – Agencia Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução RDC nº 360, de 23 de dezembro de
2003:  Aprova  Regulamento  Técnico  sobre  Rotulagem  Nutricional  de  Alimentos  Embalados,
tornando obrigatória a rotulagem nutricional.

STRASINGER, S. Uroanalise e Fluidos Biologicos. 3 ed. São Paulo: Premier, 2000.:

MURRAY, P. R. et al. Manual of Clinical Microbiology. 9 ed. Washington: ASM Press, 2006. Vol. 1
e 2.

  Sítios especializados:

 - Biblioteca Virtual em Saúde: http://www.bireme.br/php/index.php

- Google Acadêmico: http://scholar.google.com.br

- Periódicos CAPES: http://www.periodicos.capes.gov.br

 - Scielo - Scientific Electronic Library Online: http://www.scielo.br



Identificação do Componente

Componente  Curricular:  Práticas  Integradas  de
Aprendizagem III – Análises Clínicas 

Carga horária: (T): 0 HA  (P): 30 HA

Ementa

Estudo de casos que permitam a integração das diferentes áreas das análises clínicas,  a partir de
situações  contextualizadas,  reais  ou simuladas,  com ênfase à hipótese diagnóstica,  prognóstico  e
planejamento terapêutico. 

Objetivo Geral

Integrar  os  conteúdos  das  diferentes  disciplinas  de  análises  clínicas,  formando um discente  com
capacidade de analisar o paciente de forma holística.

Objetivos Específicos 

 Desenvolver o conhecimento aplicado, contextualizado e integrado nas diferentes áreas das
análises clínicas, a fim de capacitar o acadêmico para a atividade profissional; 

 Vivenciar a atividade profissional, compartilhando e discutindo casos clínicos acompanhados
durante as atividades de estágio no laboratório de análises clínicas;

 Desenvolver o senso crítico e reflexivo a partir de casos clínicos e situações problema;
 Estimular a visão transdisciplinar do conhecimento a partir das diferentes áreas das análises

clínicas;
 Estimular  o  desenvolvimento  de  habilidades  e  atitudes  profissionais  na  área  das  análises

clínicas.
Referências Bibliográficas Básicas

DEVLIN, T. M. Manual de Bioquimica. 5 ed. São Paulo: Edgard Blucher, 2007. 
FERREIRA, A.W. Diagnostico laboratorial. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1996. 
KOSS, L.G.; GOMPEL, C. Introducao a Citopatologia. São Paulo:Roca, 2006. 
LORENZI, T.F. Manual de Hematologia. 3. ed. Rio de Janeiro: Medsi, 2000. 
PEAKMAN, M.;  VERGANI,  D.  Imunologia Basica e Clinica. Rio de Janeiro:  Guanabara Koogan,
1999.
VAZ, A.J.; TAKEI, K.; BUENO, E.C. Imunoensaios. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007.
OGA, S.;  CAMARGO, M. M. A.;  BATISTUZZO, J.  A.  O.  Fundamentos de Toxicologia. 3 ed. São
Paulo: Atheneu, 2008. 

Referências Bibliográficas Complementares

XAVIER, R. M; DORA J. M; DE SOUZA, C.F.M.; BARROS, E. Laboratorio na Pratica Clinica. 3 ed.
Porto Alegre: Artmed, 2016.
Artigos científicos relativos ao conteúdo da componente curricular.

Sítios especializados:

 - Biblioteca Virtual em Saúde: http://www.bireme.br/php/index.php

- Google Acadêmico: http://scholar.google.com.br
- Periódicos CAPES: http://www.periodicos.capes.gov.br

 - Scielo - Scientific Electronic Library Online: http://www.scielo.br



Identificação do Componente

Componente Curricular: Trabalho de Conclusão de Curso II Carga horária: (T): 0 HA        (P): 60 HA

Ementa

Execução do projeto de pesquisa e/ou extensão aprovado no componente curricular Trabalho de
Conclusão de Curso I, com redação e defesa do Trabalho de Conclusão de Curso.

Objetivo Geral

Objetivo geral:

Orientar o discente na execução do projeto de TCC, na discussão e redação final dos resultados, 
assim como na apresentação do trabalho de pesquisa para banca examinadora.

Objetivos Específicos

 Organizar  o  TCC de  acordo  com as  normas  da  ABNT para elaboração de  trabalhos
acadêmicos e  o regulamento que rege o  componente  curricular  do TCC do  curso de
Farmácia;

 Executar, com o acompanhamento do (a) professor (a) orientador (a), o projeto elaborado
no componente curricular TCC I;

 Analisar criticamente os resultados obtidos, após execução do trabalho;
 Desenvolver as habilidades de compreensão e escrita;
 Expressar comprometimento e capacidade de resolver problemas;
 Entregar a versão escrita e apresentar oralmente o trabalho para banca examinadora, de

acordo com regulamento do componente curricular TCC do curso de Farmácia.

Referências Bibliográficas Básicas

FIGUEIREDO, A.M., SOUZA, S.R.G. Como Elaborar Projetos. 4 ed. São Paulo: Lumen Juris, 2011.

GIL, A.C. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

SEVERINO. A.J. Metodologia do Trabalho Cientifico. 22. São Paulo: Cortez, 2007. 

Referências Bibliográficas Complementares

HULLEY, S.B. et al. Delineando a Pesquisa Clínica. 3 ed. Porto Alegre: Artmed, 2008. 

MEDEIROS, J.B. Redacao Cientifica. 5.ed. São Paulo: Atlas, 2003. 

MARCONI, M.A., LAKATOS, E.M. Metodologia Cientifica. 5 ed. rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 2010.

OLIVEIRA, S.L. Tratado de Metodologia Cientifica. São Paulo: Pioneira, 1999. 

Site Periódicos CAPES: http://www.periodicos.capes.gov.br

Site Google Acadêmico: http://scholar.google.com.br

Site Scielo (Scientific Electronic Library Online): http://www.scielo.br

Site Biblioteca Virtual em Saúde: http://www.bireme.br/php/index.php

Site Plataforma Lattes:   http://lattes.cnpq.br  



10° SEMESTRE

Identificação do Componente

Componente Curricular: Estágio Supervisionado IV Carga horária: (T): 0 HA   (P):360 HA

Ementa

Atividade curricular de aprendizagem profissional, social e cultural, proporcionada aos estudantes
pela participação em situações reais de trabalho no seu meio profissional, tendo supervisão de um
preceptor local e orientação de docente da UNIPAMPA. Caracteriza-se pela atuação em drogaria,
farmácia,  farmácia  hospitalar, laboratórios  de  pesquisa  e/ou  prestação  de  serviços  na  área  de
medicamentos ou cosméticos e indústrias de medicamentos ou cosméticos. Constitui-se como etapa
obrigatória para a formação do profissional Farmacêutico, proporcionando a complementação do
ensino teórico, com abordagem aos aspectos teórico-práticos inseridos no currículo do Curso de
Farmácia.

Objetivo geral

Desenvolver  habilidades  e  competências  relacionadas  à  atuação  profissional  em  ambientes
profissionais relacionados com pesquisa e desenvolvimento, produção, controle ou dispensação de
medicamentos ou cosméticos, tais como: drogarias, farmácias, farmácia hospitalar, laboratórios de
pesquisa  e/ou  prestação  de  serviços  na  área  de  medicamentos  ou  cosméticos,  indústrias  de
medicamentos ou cosméticos.

Objetivos específicos

 Conhecer os princípios da administração e a estrutura organizacional da empresa ou instituição,
enfocando as funções dos profissionais e os recursos utilizados para o desenvolvimento pleno
das atividades;

 Projetar  e  executar  a  pesquisa  e  o  desenvolvimento  de  novos  produtos  farmacêuticos,
cosméticos e correlatos;

 Compreender os sistemas de gestão da qualidade que envolvem pesquisa e desenvolvimento,
produção, controle ou dispensação de medicamentos ou cosméticos;

 Compreender  as  bases  do gerenciamento  e  os  sistemas  de  distribuição  e  dispensação  de
medicamentos, cosméticos e correlatos; 

 Descrever a estrutura dos setores que envolvem projeto, pesquisa, desenvolvimento, produção,
controle de qualidade ou dispensação de medicamentos, cosméticos e correlatos, bem como os
setores onde se realizam a assistência farmacêutica ao paciente; 

 Relacionar os fundamentos de farmacotécnica, tecnologia farmacêutica, farmacologia e farmácia
clínica com a prática desenvolvida, enfatizando o papel do farmacêutico e demais profissionais
nas  atividades  que  envolvem  a  pesquisa,  produção,  comercialização  e  dispensação  de
medicamentos, cosméticos e/ou correlatos;

 Considerar  os  aspectos  legais  da  produção,  controle  de  qualidade  e  dispensação  de
medicamentos e correlatos descritos em compêndidos oficiais nacionais e internacionais;

 Produzir  medicamentos  e/ou  cosméticos  de  acordo  com  métodos  específicos,  seguindo  a
legislação vigente e as Boas Práticas de Manipulação ou Fabricação (BPM ou BPF);

 Interpretar prescrições e interagir com os prescritores e pacientes;
 Realizar a dispensação dos medicamentos observando os princípios da atenção farmacêutica; 

Referências Bibliográficas Básicas



BISSON, M. P. Farmacia Clinica e Atencao Farmaceutica. 2 ed. Barueri: Manole, 2007.

GOODMAN, A. As Bases Farmacologicas da Terapeutica. 11. ed. Porto Alegre, RS : AMGH, 2010.
STORPITIS,  S.;  MORI,  A.  L.  P.  M.;  YOCHIY,  A.;  RIBEIRO,  E.;  PORTA,  V. Farmacia  Clinica  e
Atencao farmaceutica. 1 ed. São Paulo: Atheneu, 2011.

Referências Bibliográficas Complementares

BRASIL. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Assistencia Farmaceutica no SUS. Brasília,
DF: CONASS, 2007.

BRASIL.  Ministério  da  Saúde.  Secretaria  de  Ciência,  Tecnologia  e  Insumos  Estratégicos.
Departamento  de  Assistência  Farmacêutica  e  Insumos  Estratégicos.  Planejar  é  Preciso:  Uma
Proposta de Método para Aplicação  a Assistência  Farmacêutica. Brasília,  DF:  Ministério  da
Saúde, 2006.

FARMACOPEIA  BRASILEIRA  5  ed. Disponível  em:
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33832/260079/5%C2%AA+edi
%C3%A7%C3%A3o+-+Volume+1/4c530f86-fe83-4c4a-b907-6a96b5c2d2fc
TROY D. (Ed). Remington: the Science and Practice of Pharmacy. 21. ed. Philadelphia: Lippincott
Williams & Wilkins, 2006.

Sítios especializados:

Periódicos CAPES: http://www.periodicos.capes.gov.br

Google Acadêmico: http://scholar.google.com.br

Scielo - Scientific Electronic Library Online: http://www.scielo.br

Biblioteca Virtual em Saúde: http://www.bireme.br/php/index.php



CCCG

Identificação do Componente

Componente Curricular: Biofarmacotécnica Veterinária Carga horária: (T): 30 HA    (P): 0 HA

Ementa

Formas farmacêuticas de uso veterinário: produção e controle de qualidade magistral e industrial;
Aspectos  regulatórios  do  registro  e  comercialização  de  medicamentos  veterinários  no  Brasil;
Princípios de biodisponibilidade, bioequivalência, equivalência farmacêutica e intercambialidade de
medicamentos veterinários.

Objetivo Geral

Proporcionar ao discente embasamento teórico relacionado aos princípios da biodisponibilidade e
bioequivalência de medicamentos veterinários bem como aos processos de produção e controle de
qualidade de formas farmacêuticas de uso veterinário, em escala magistral e industrial.

Objetivos Específicos

 Compreender os princípios da biodisponibilidade, bioequivalência, equivalência farmacêutica
e intercambialidade de medicamentos veterinários de acordo com a legislação vigente;

 Conhecer as etapas de produção e controle de qualidade de formas farmacêuticas de uso
veterinário segundo as Boas Práticas de Fabricação em escala magistral e industrial;

 Analisar  os  aspectos  regulatórios  referentes  ao  registro,  produção  e  dispensação  de
medicamentos de uso veterinário, com enfoque no conceito “Saúde Única” (“One Health”)

Referências Bibliográficas Básicas

SPINOSA,  H.S.;  GORNIAK,  S.L.;  BERNARDI,  M.M.  Farmacologia  aplicada  a  medicina
veterinaria. 5. ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, 2011. 

KATZUNG, B. G. Farmacologia Basica e Clinica. 9. ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan,
2005. 

CUNNINGHAM, J.G.  Tratado de Fisiologia Veterinaria.  3. ed.  Rio de Janeiro,  RJ: Guanabara
Koogan, 2004. 

AULTON, M.E.  Delineamento de Formas Farmaceuticas.  2. ed. São Paulo, SP: Artes Médicas,
2005.

Referências Bibliográficas Complementares

Sítios especializados:

Periódicos CAPES: http://www.periodicos.capes.gov.br

Google Acadêmico: http://scholar.google.com.br

Scielo - Scientific Electronic Library Online: http://www.scielo.br

Biblioteca Virtual em Saúde: http://www.bireme.br/php/index.php

https://www.vichsec.org/

https://www.who.int/

https://www.fda.gov/



Identificação do Componente

Componente Curricular: Biomateriais Carga horária: (T): 30HA                (P): 0 HA

Ementa

Introdução à Biomateriais; Conceitos básicos de biomateriais; Classes de materiais usados na área
biomédica; Classificação dos biomateriais quanto à resposta biológica; caracterização.

Objetivo Geral

Conhecer, compreender, analisar e avaliar as propriedades, estruturas e as principais aplicações dos
biomateriais na área da saúde.

Objetivos Específicos

• Introduzir o conceito de Biomateriais e sua aplicação à área farmacêutica;

• Identificar os principais métodos de caracterização de biomateriais.

• Avaliar a potencialidade do uso de biomateriais no setor farmacêutico.

• Identificar as diferentes gerações de biomateriais.

• Compreender  o  contexto  de  desenvolvimento  das  pesquisas  na  área  de  biomateriais
engenharia de tecidos e sua relação com o profissional farmacêutico. 

• Reconhecer  as diferentes  propriedades dos biomateriais  e  formas de otimizar  as  suas
propriedades.

• Materiais utilizados para o desenvolvimento de órgãos artificiais e perspectivas futuras.

Referências Bibliográficas Básicas

VAN  VLACK,  L.H.  Principios  de  Ciencia  e  Tecnologia  dos  Materiais. 3.  ed.  Rio  de  Janeiro:
Campus, 1984. 

CALLISTER, W. D. Ciencia e Engenharia de Materiais. 7. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008.

MANO, E.B. Polimeros como Materiais de Engenharia.  São Paulo: Blucher, 1991.

Referências Bibliográficas Complementares

Sítios especializados:  

Periódicos CAPES: http://www.periodicos.capes.gov.br

Google Acadêmico: http://scholar.google.com.br

Scielo - Scientific Electronic Library Online: http://www.scielo.br

Biblioteca Virtual em Saúde: http://www.bireme.br/php/index.php

Scielo - Scientific Electronic Library Online: http://www.scielo.br



Identificação do Componente

Componente  Curricular:  Educação  em  Saúde
(UR 1152)

Carga horária: (T): 30 HA          (P): 0 HA

Ementa

Desenvolvimento humano. Bases conceituais. Comunicação na área da saúde. Didática aplicada à
saúde.

Objetivo Geral 

Reconhecer a importância da educação em saúde no processo de transformação social, bem como, o
papel do profissional da saúde como educador.

Objetivos Específicos

 - Identificar as fases do desenvolvimento humano;
 - Analisar as bases conceituais da educação em saúde;
 - Distinguir e descrever os elementos básicos do processo de comunicação e os modos de

comunicação na área da saúde;
 -  Distinguir  e  descrever  os  elementos  básicos de  um plano de ensino,  alguns  métodos  e

materiais instrucionais relacionados à didática aplicada à saúde;
 - Desenvolver o pensamento crítico sobre o papel do profissional da saúde como educador.

Referências Bibliográficas Básicas

BASTABLE, S.B. O Enfermeiro como Educador. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2010.

BEE, H. O ciclo vital. Porto alegre: Artes Médicas, 1997.

CARVALHO,  Emília  Campos  de  (orgs.).  A  comunicação  nos  diferentes  contextos  da
enfermagem .Barueri, SP: Manole, 2005.

Referências Bibliográficas Complementares

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde. Projeto Promoção da Saúde.  As
Cartas da Promocao da Saude. Brasília: Ministério da Saúde, 2002.

BRASIL. Fundação Nacional de Saúde. Diretrizes de Educação em Saúde Visando à Promoção da
Saúde: Documento Base - Documento I. Brasília: Funasa, 2007.

BRASIL.  Agência  Nacional  de  Saúde Suplementar.  Manual Tecnico de Promocao da Saude e
Prevencao de Riscos e Doenças na Saude Suplementar. 3. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: ANS,
2009.

GASTÃO, W.S.C., et al. Tratado de Saude Coletiva. 2. ed. São Paulo: Hucitec, 2012.

ROUQUAUROL, M.Z.. Epidemiologia e saude. 7. ed. Rio de janeiro: MedBook, 2013.



Identificação do Componente

Componente Curricular: Empreendedorismo e Inovação
Farmacêutica

Carga horária: (T): 30 HA        (P): 0 HÁ

Ementa

Incentivar  a  capacidade  empreendedora  dos  alunos.  Perfil,  comportamento  e  características  de
empreendedores. Desenvolvimento de novos negócios, incluindo técnicas e ferramentas específicas.
Identificação de oportunidades de negócios. Elaboração de planos de negócios.  Método Canvas.
Design  thinking.  Pesquisa  de  mercado.  Plano  de  marketing.  Estudo  prévio  para  subsidiar  as
previsões  de  custos  e  de  despesas.  Gestão  e  projetos  de  inovação  e  tecnologia.  Propriedade
intelectual  e  Patentes.  Análise  da  viabilidade  financeira  de  projetos.  Análise  de  cenários  de
empreendedorismo em Saúde, na área de Farmácia, e Tecnológico e Inovação.

Objetivo Geral 

Introduzir, formar, capacitar e habilitar o discente a compreender, planejar, e atuar em área de 
Empreendedorismo e Inovação.

Objetivos Específicos 

 Estudar e incentivar a capacidade empreendedora dos alunos.

 Aplicar estes conceitos na análise de cenários de Empreendedorismo na sociedade e da 
Saúde, como a área de Farmácia, e Tecnológico e Inovação.

 Permitir ao farmacêutico identificar, analisar, projetar, executar, analisar e concluir 
possibilidades de empreender e inovar.

Referências Bibliográficas Básicas

DORNELAS, J. C. A. Empreendedorismo. 7. ed. Rio de Janeiro: Empreende Editora, 2018.

CAVALCANTI, M.;  FARAH, O.E.; MARCONDES, L.P.  Empreendedorismo estrategico.  1.ed.  São
Paulo: Cengage Learning, 2008. 

ARAÚJO FILHO, G.F. Empreendedorismo criativo. 1. ed. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2007.  

Referências Bibliográficas Complementares

Sítios especializados: 

SEBRAE - http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae

Revista Pequenas Empresas Grandes Negócios - 6 Lições de empreendedores inovadores da área
da  saúde.https://revistapegn.globo.com/Startups/noticia/2017/11/6-licoes-de-empreendedores-
inovadores-da-area-da-saude.html

Revista Saúde Business - https://saudebusiness.com/.

Periódicos CAPES: http://www.periodicos.capes.gov.br

Google Acadêmico: http://scholar.google.com.br



Identificação do Componente

Componente Curricular: Farmacotécnica Homeopática Carga horária: (T): 30 HA       (P): 30 HA

Ementa

Histórico  e  princípios  da  Homeopatia;  Conceitos  e  fundamentos  homeopáticos  aplicados  à
manipulação.  Escalas  e  métodos  para  a  preparação  de  medicamentos  homeopáticos.  Insumos
homeopáticos.  Formas farmacêuticas  básicas.  Formas farmacêuticas  derivadas de uso interno  e
externo. Receituário homeopático. Farmacopeias Homeopáticas. Legislação específica.

Objetivo Geral

Estudar  os  princípios  da  manipulação  homeopática  nas  mais  diversas  formas  farmacêuticas,
propiciando  o  aprendizado  teórico  e  prático  para preparar  formas  farmacêuticas  homeopáticas
básicas  e  derivadas  através  de  métodos  farmacotécnicos  específicos,  interpretar  prescrições
homeopáticas  e  interagir  com  os  prescritores  e  realizar  a  dispensação  dos  medicamentos
homeopáticos observando os princípios da atenção farmacêutica.

Objetivos específicos

 Conhecer os princípios da homeopatia e os fundamentos homeopáticos aplicados à manipulação
homeopática nas mais diversas formas farmacêuticas;

 Exemplificar  os  insumos  inertes  e  ativos  e  identificar  as  escalas  e  métodos  utilizados  na
preparação de medicamentos homeopáticos;

 Preparar  formas  farmacêuticas  homeopáticas  básicas  e  derivadas  através  de  métodos
farmacotécnicos específicos seguindo as Boas Práticas de Fabricação (BPF) e Boas Práticas de
Manipulação (BPM) de medicamentos homeopáticos;

 Considerar  os  aspectos  legais  da  manipulação  e  da  dispensação  de  medicamentos
homeopáticos descritos em compêndios oficiais nacionais e internacionais;

 Interpretar prescrições homeopáticas e interagir com os prescritores;
 Realizar a dispensação dos medicamentos homeopáticos observando os princípios da atenção

farmacêutica.  

Referências Bibliográficas Básicas

FONTES, O.L. Farmacia Homeopatica. 3. ed. Barueri: Editora Manole, 2009

BRASIL,  Farmacopeia  Homeopática  Brasileira. 3.  ed.  Agência  Nacional  de  Vigilância
Sanitária:2011. http://portal.anvisa.gov.br/farmacopeia-homeopatica

BRASIL.  Formulário  Homeopático. 2.  ed  Agência  Nacional  de  Vigilância  Sanitária:  2019.
http://portal.anvisa.gov.br/farmacopeia/formulario-homeopatico

Referências Bibliográficas Complementares

Sítios especializados:

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FARMACÊUTICOS HOMEOPATAS. http://abfh.org.br/

Brazilian Homeopathic Journal -Instituto Hahnemanniano do Brasil: http://www.ihb.org.br

IJHDR – International Journal of High Dilution Research - http://www.feg.unesp.br/ijhdr/  

Revista de Homeopatia – http://www.aph.org.br

Biodilutions: Avanços científicos da Homeopatia. http://www.biodilutions.com



Identificação do Componente

Componente Curricular: Farmacometria Carga horária: (T): 30 HA      (P):  0 HA

Ementa

Estudo dos princípios da farmacometria. Exemplos de aplicações da farmacometria com o uso de
softwares. 

Objetivo Geral

Possibilitar a construção do conhecimento e sua aplicação acerca do estudo da Farmacometria.

Objetivos Específicos 

 Classificar os tipos de repostas dos fármacos a partir de gráficos de dose-resposta;

 Descobrir as implicações da Farmacometria no processo de desenvolvimento de fármacos, 
em decisões regulatórias e na farmacoterapêutica;

 Desenvolver habilidades através da realização de simulações computacionais.

Referências Bibliográficas Básicas

  

FUCHS, F. D.; VANNMACHER, L. Farmacologia Clinica. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2012.

HOWLAND, R. D.; MYCEK, M. J. Farmacologia Ilustrada. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2007.

  TOZER, T. N.; ROWLAND, M. Introducao a Farmacocinetica. Porto Alegre: Artmed, 2009.

Referências Bibliográficas Complementares

CORDIOLI, A. V. et al. Psicofarmacos. 3. ed.  Porto Alegre: Artmed, 2005.)

Sitios especializados:

Periódicos CAPES: http://www.periodicos.capes.gov.br

Google Acadêmico: http://scholar.google.com.br

Scielo - Scientific Electronic Library Online: http://www.scielo.br

Biblioteca Virtual em Saúde: http://www.bireme.br/php/index.php

European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics

European Journal of Pharmacology

Periódicos na área de Farmacologia



Identificação do Componente

Componente Curricular: Fitoterapia Carga horária: (T): 30 HA     (P): 0 HA

Ementa

Apresentação e discussão de conceitos e fundamentos relativos ao emprego terapêutico das plantas
medicinais, seus derivados e aos medicamentos fitoterápicos. Histórico da fitoterapia no mundo e no
Brasil, dando ênfase ao uso de plantas nas culturas afrobrasileira e indígena, que são componentes
importantes  da  construção  do  sistema  de  fitoterapia  no  Brasil.  Aborda  assuntos  relativos  à
manipulação  e  conservação  de  plantas  medicinais,  bem  como  métodos  de  obtenção  de  seus
derivados (extratos, tinturas, etc). Fitoterapia no tratamento de doenças e sintomas que afetam os
diferentes  sistemas  orgânicos,  abrangendo  aspectos  farmacológicos  e  toxicológicos.  Legislação
vigente e a fitoterapia no Sistema Único de Saúde (SUS). 

Objetivo Geral

Estudar a importância da fitoterapia no mundo e no Brasil, conhecendo as principais espécies vegetais
empregadas para o tratamento de doenças que afetam os diferentes sistemas orgânicos.

Objetivos Específicos 

 Interpretar  a  legislação  brasileira  na  área  da  fitoterapia  e  entender  a  sua  importância  no
Sistema  Único  de  Saúde,  destacando  a  importância  do  farmacêutico  como  profissional
responsável;

 Conhecer as principais espécies vegetais empregadas tradicionalmente para o tratamento de
doenças, identificando suas indicações terapêuticas e a possibilidade de ocorrência de efeitos
adversos e/ou interações com medicamentos;

 Distinguir situações de saúde onde as plantas medicinais constituem potenciais ferramentas
de tratamento;

 Participar  de atividades  que simulem ocorrências  cotidianas  envolvendo o uso de  plantas
medicinais, aplicando os conceitos estudados para avaliar a adequabilidade do emprego das
mesmas e experenciar a atuação do farmacêutico na orientação sobre seu uso.

Referências Bibliográficas Básicas

BRASIL. Ministério da Saúde, Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Resolução n. 90
de 16 de março de 2004. Dispõe sobre o Guia para os estudos de toxicidade de medicamentos
fitoterápicos.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica.
Práticas integrativas e complementares: plantas medicinais e fitoterapia na Atenção Básica.
Brasília: Ministério da Saúde, 2006. 156 p. : il. – (Série A. Normas e Manuais Técnicos) (Cadernos de
Atenção  Básica;  n.  31).  Disponível  em:
http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/miolo_CAP_31.pdf

BRASIL.  Ministério  da  Saúde.  Secretaria  de  Ciência,  Tecnologia  e  Insumos  Estratégicos.
Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. Programa Nacional de Plantas
Medicinais  e  Fitoterápicos. Brasília:  Ministério  da  Saúde,  2009.  Disponível  em:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/programa_nacional_plantas_medicinais_fitoterapicos.pdf

Referências Bibliográficas Complementares

BRASIL. Ministério da Saúde, Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Resolução n. 10
de 09 de março de 2010. Dispõe sobre a Notificação de drogas vegetais junto à ANVISA



PEIXOTO NETO, P. A. S.; CAETANO, L. C. Plantas medicinais. Maceió: EDUFAL, 2005.
Artigos publicados em periódicos científicos da área.

Sítios especializados: 

Periódicos CAPES: http://www.periodicos.capes.gov.br

Scielo - Scientific Electronic Library Online: http://www.scielo.br

Biblioteca Virtual em Saúde: http://www.bireme.br/php/index.php

Associação Brasileira de Fitoterapia - http://www.abfit.org.br/

Google Acadêmico: http://scholar.google.com.br



Identificação do Componente

Componente Curricular: Hemoterapia Carga horária: (T): 30 HA (P): 0 HA 

Ementa

Banco  de  Sangue;  Hemocomponentes;  Doadores;  Legislação;  Imunohematologia;  Transfusão  de
Sangue;  Hemovigilância; Controle de Qualidade; Transplante de Medula óssea.

Objetivo Geral

Descrever  os  principais  conceitos  de  hemoterapia  clínica  humana  e  suas  correlações  com  o
diagnóstico laboratorial.

Objetivos Específicos

 Conhecer  as  informações  necessárias  para  exercer  as  atividades  pertinentes  ao
farmacêutico em um Serviço de Hemoterapia, sendo capaz de gerenciar setores;

 Avaliar e tomar ações corretivas sobre os problemas rotineiros de um banco de sangue.

Referências Bibliográficas Básicas

ABBAS, A. K. E LICHTMAN, A. H. Imunologia Celular e Molecular. 7 ed. Rio de Janeiro: Elsevier,
2011.

BAIN, B.J. Celulas sanguineas. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2007.
GUYTON, A.G., HALL, J. E. Fisiologia Humana. 6 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1998.

GIRELLO,  A.N.;  KÜHN, T.I.B.B.  Fundamentos  da  Imuno-hematologia  eritrocitaria. São Paulo:
Editora SENAC, 2007.

Referências Bibliográficas Complementares

BALESTIERI, F. M. P. Imunologia. 1. ed. Barueri: Manole, 2006.
COVAS,  D.T.;  UBIALI,  E.M.A.;  SANTIS,  G.C.  Manual  de  Medicina  Transfusional. São  Paulo:
Editora Atheneu, 2009.
HARMENING, D. M., Tecnicas modernas em banco de sangue e transfusão. 4. ed. Rio de Janeiro: 
Revinter, 2006.
MARINI, B. Dos tratamentos medicos isentos de sangue para pacientes testemunhas de jeova. 
Curitiba: Prismas, 2015.
Revista  Brasileira  de  Hematologia  e  Hemoterapia  (http://www.scielo.br/scielo.ph  p?
script=sci_serial&pid=1516-8484), acessado em 08/04/2019. 
Artigos científicos relativos ao conteúdo da componente curricular.



Identificação do Componente

Componente Curricular: Introdução à síntese orgânica Carga horária: (T): 30 HA        (P): 0 HA 

Ementa

Reações de substituição e Eliminação; Reações de Adição Eletrofílica;  Reações de Compostos
Carbonílicos; Reações de oxidação e redução em compostos orgânicos.

Objetivo Geral 

Conhecer, compreender e identificar os principais tipos de reações orgânicas e planejar moléculas
biologicamente ativas baseado nesses conceitos.

Objetivos Específicos 

 Reconhecer  e  diferenciar  os  principais  tipos  de  reações  que  ocorrem  em  compostos
orgânicos;

 Planejar  a  preparação  de  moléculas  biologicamente  ativas,  empregando  conceitos  de
reações orgânicas;

 Planejar  experimentalmente  moléculas  de  interesse  biológico  aplicando  técnicas
desenvolvidas na química orgânica experimental;

 Desenvolver permanentemente a formação ética, política, técnica e científica do acadêmico,
conferindo qualidade ao exercício profissional através do trabalho coletivo;

 Utilizar  conhecimentos  teórico  nas  áreas  biológicas,  humanas,  sociais,  biotecnológicas  e
profissional com a Síntese orgânica auxiliando na construção do saber;

Referências Bibliográficas Básicas

McMURRY, J. Química Organica. 6 ed. São Paulo: Cengage Learning, 2008.

BRUICE, P. Y. Quimica Organica. Volumes 1 e 2. 4. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2006. 

SOLOMONS, T.W.G.; FRYHLE, C.B.  Química Organica. Volumes 1 e 2. 8. ed. Rio de Janeiro:
LTC, 2005. 

Referências Bibliográficas Complementares

ALLINGER, N.L.; CAVA, M.P.; DE JONGH, D.C.; JOHNSON, C.R.; LEBEL, N.A.; STEVENS, C.L.
Quimica Organica. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, Livros Técnicos e Científicos, 1976.

BARBOSA, L.C.A. Introducao a Quimica Organica. São Paulo: Prentice-Hall, 2004. 

CLAYDEN, J.; GREEVES, N.; WARREN, S.; WOTHERS, P. Organic Chemistry. New York, 2001.

VOLLHARDT, K.P.C.; SCHORE, N.E. Quimica Organica. 4 ed. Porto Alegre: Bookman, 2004.

Sítios especializados:

Periódicos CAPES: http://www.periodicos.capes.gov.br

Google Acadêmico: http://scholar.google.com.br

Scielo - Scientific Electronic Library Online: http://www.scielo.br

Biblioteca Virtual em Saúde: http://www.bireme.br/php/index.php



Identificação do Componente

Componente Curricular: Micologia Clínica Carga horária: (T): 30 HA   (P): 30 HA

Ementa

Estudo da epidemiologia, dos aspectos clínicos e laboratoriais  das principais micoses humanas,
capacitando para o diagnóstico micológico no laboratório de análises clínicas.

Objetivo Geral

Capacitar para o diagnóstico micológico no laboratório de análises clínicas. Avaliar criticamente as
metodologias empregadas. Estabelecer relações clínico-laboratoriais.

Objetivos Específicos

 Coletar amostras biológicas para exames micológicos de acordo com a legislação vigente,
garantindo a segurança do paciente;

 Realizar análise micológica das principais micoses, de acordo com as boas práticas em
laboratório de análises clínicas, garantindo a qualidade dos exames realizados.

 Correlacionar  os  resultados  de  outros  exames  laboratoriais  com  a  análise  micológica
realizada, garantindo a confiabilidade do laudo a ser liberado.

Referências Bibliográficas Básicas

GUERRERO, R.T. Glossario Ilustrado de Fungos. 2. ed. Porto Alegre: UFRGS, 2003. 

SIDRIM, J.J.C.; ROCHA, M.F.G.  Micologia Medica a Luz de Autores Contemporaneos. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2010.

MURRAY, P.R.; ROSENTHAL, K.S.; PFALLER, M.A. Microbiologia Medica. 6. ed. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2009.

Referências Bibliográficas Complementares

BRASIL.  ANVISA. Agência Nacional de Vigilância Sanitária: Detecção e Identificação dos Fungos
de  Importância  Médica.  Disponível  em>
http://www.anvisa.gov.br/servicosaude/microbiologia/mod_7_2004.pdf. Acesso em 31 de agosto de
2019.

LEVINSON, W. Microbiologia Medica e Imunologia. 10. ed. Porto Alegre: Artmed, 2010.

TRABULSI, L.R.; ALTERTHUM, F. Microbiologia. 5. ed. São Paulo: Atheneu, 2008.

  Sítios especializados: 

- Biblioteca Virtual em Saúde: http://www.bireme.br/php/index.php 

- Periódicos CAPES: http://www.periodicos.capes.gov.br

 - Google Acadêmico: http://scholar.google.com.br

 - Scielo - Scientific Electronic Library Online: http://www.scielo.br 



Identificação do Componente

Componente Curricular: Tecnologia de Produtos 
Biológicos (UR 2095)

Carga horária: (T): 30 HA     (P) 0 HA             

Ementa

Histórico, conceitos e considerações a respeito da obtenção de produtos biológicos e respectivas
aplicações na área farmacêutica. Processos biotecnológicos e métodos de obtenção e purificação de
produtos:  ácidos  orgânicos,  solventes,  polissacarídeos,  aminoácidos,  esteroides,  vitaminas,
antibióticos, vacinas, proteínas, enzimas, anticorpos monoclonais, peptídeos biotecnológicos, entre
outros.

Objetivo Geral

Propiciar  o  aprendizado  a  respeito  da  obtenção  de  produtos  de  origem biológica  e  processos
fermentativos, bem como embasamento a respeito das normatizações e padronizações envolvidas
na área.

Objetivos Específicos

 Conhecer  e  compreender  os  critérios  relacionados  aos  conceitos  e  identificação  de
bioprodutos; 

 Identificar  e  definir  os  principais  meios  e  microrganismos  utilizados  em  processos
fermentativos empregados na obtenção de produtos de origem biológica; 

 Reconhecer as formas de condução dos procedimentos  fermentativos empregados no
processo produtivo; 

 Compreender e analisar os principais processos de purificação de bioprodutos; 
 Compreender  os  métodos  de  obtenção  de  bioprodutos,  tais  como,  ácidos  orgânicos,

solventes,  antibióticos,  enzimas,  vacinas,  polissacarídeos,  vitaminas,  esteroides,
proteínas, aminoácidos, entre outros; 

 Reconhecer as principais técnicas biotecnológicas utilizadas na obtenção de bioprodutos; 
 Planejar  a  produção  de  produtos  de  origem  biológica  levando  em  consideração  os

aspectos regulatórios envolvidos; 
 Conhecer as normas de gerenciamento e registro de medicamentos de origem biológica.

Referências Bibliográficas Básicas

ALLEN Jr., L. A.; POPOVICH, N. G.; ANSEL, H. C. Formas farmaceuticas e sistemas de liberacao
de farmacos. 8 ed. Porto Alegre: Artmed, 2007.
BORZANI, W. et al. Biotecnologia Industrial. v.1. São Paulo: Edgard Blucher, 2001.
GAVA, A. J. Tecnologia de alimentos. São Paulo: Nobel, 2008. 

Referências Bibliográficas Complementares

TERRA, N. N. Apontamentos de Tecnologia de Carnes. São Leopoldo: Unisinos, 1998.
EVANGELISTA, J. Tecnologia de Alimentos. 2 ed. São Paulo: Atheneu, 2006.

  Sítios especializados:
 - Periódicos CAPES: http://www.periodicos.capes.gov.br
 - Google Acadêmico: http://scholar.google.com.br

 - Scielo - Scientific Electronic Library Online: http://www.scielo.br



Identificação do Componente

Componente Curricular: Toxicologia Experimental 
(UR)

Carga horária: (T):  0 HA         (P): 30 HA

Ementa

Biossegurança e  o  laboratório  de toxicologia.  Pesquisa  laboratorial  de agentes  toxicantes  como:
metais  pesados,  gases  tóxicos,  agentes  metemoglobinizantes,  drogas  lícitas  e  ilícitas,
medicamentos, aditivos alimentares e agroquímicos.

Objetivo Geral 

Conhecer  os  diferentes  aspectos  que  encerram  a  biossegurança  em  laboratório  de  toxicologia.
Estudar diferentes técnicas de pesquisa laboratorial para agentes toxicantes de interesse ambiental e
humano.

Objetivos Específicos

 Reconhecer e identificar metodologias de pesquisa de agentes toxicantes aplicadas à prática
farmacêutica no âmbito das ciências que envolvem e dão suporte à toxicologia;

 Operacionalizar técnicas de pesquisa laboratorial toxicológica demonstrando um saber e um
saber  fazer  voltados  à  prática  farmacêutica  em  diferentes  tipos  de  amostras  (ambiente,
animal e humana);

 Interpretar, compreender e relacionar resultados obtidos das diferentes técnicas de pesquisa
laboratorial  toxicológica  em  diferentes  tipos  de  amostras  (ambiente,  animal  e  humana)
visualizando a atuação profissional farmacêutica em campo de prática;

 Escrever  laudos  técnicos  a  partir  de  resultados  de  pesquisas  toxicológicas,  observando
aspectos da legislação vigente nos âmbitos clínico e pericial;

 Demonstrar capacidade argumentativa, de escuta e respeito aos colegas nas atividades em
grupo e nos momentos de discussão de casos clínicos.

Referências Bibliográficas Básicas

HOLLER, F. J.; SKOOG, D. A.; CROUGH, S. R.  Principios de Analise Instrumental. 6. ed. Porto
Alegre: Bookman, 2009.

MOREAU, R. L. M.; SIQUEIRA, M. E. P. B. Toxicologia Analitica. 1. ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2008.

OGA,  S.;  CAMARGO,  M.M.A.;  BATISTUZZO,  J.A.O.  Fundamentos de  Toxicologia. 3.  ed.  São
Paulo: Atheneu, 2008. 

Referências Bibliográficas Complementares

HARRIS, D. Análise Quimica Quantitativa. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC Editora, 2012.

 

Sítios especializados:

 - Biblioteca Virtual em Saúde: http://www.bireme.br/php/index.php

- Google Acadêmico: http://scholar.google.com.br

- Periódicos CAPES: http://www.periodicos.capes.gov.br

 - Scielo - Scientific Electronic Library Online: http://www.scielo.br


