
 

 

PLANO DE ENSINO 
 
FACULDADE : Ciências da Saúde de Juiz de Fora 
CURSO: Nutrição Período: 6º 
DISCIPLINA: Farmacologia  Ano: 2015 
CARGA HORÁRIA: 40 horas PRÉ-REQUISITO:       - 
SEMANAL: 02 aulas TOTAL: 40 horas 
 

EMENTA 
Introdução a Farmacologia. Aspectos Farmacocinéticos. Aspectos Farmacodinâmicos. Principais 
interações entre drogas e nutrientes. Interferência da nutrição na ação dos medicamentos. 
Farmacologia da diabetes. Farmacologia das dislipidemias. Farmacologia da obesidade. 
Interferência de medicamentos na nutrição. Medicamentos que interferem no estado nutricional. 
 

OBJETIVOS 
Adquirir habilidades e competências para: 
•Identificar os mecanismos de ação dos diferentes grupos de fármacos, correlacionando suas 
ações com os efeitos observados. 
•Estabelecer os parâmetros importantes entre os mecanismos de ação dos diferentes fármacos e 
os efeitos modificados por alimentos. 
•Utilizar a consulta bibliográfica bem como o trabalho em equipe. 
•Solucionar problemas práticos de ordem profissional. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
2. Fundamentos e Conceitos: farmacologia, fármaco, farmacocinética, farmacodinâmica, 
farmacoterapia e toxicologia.  
3. Farmacocinética: A dinâmica da absorção, distribuição, biotransformação e eliminação. 
4. Farmacodinâmica: Mecanismos de ação dos fármacos e a relação entre sua dose e efeito.  
5. Princípios da Terapêutica: Ensaios Clínicos, individualização, potência, Eficácia, variabilidade 
biológica, idade, interações medicamentosas, efeito placebo, tolerância, nomenclaturas. 
6. Farmacologia do Sistema Nervoso Autônomo.  
7. Farmacologia do Sistema Nervoso Central (distúrbios psiquiátricos, enxaquecas, distúrbios 
degenerativos (Parkinson e Alzheimer) 
8. Autacóides: histamina, bradicinina e antagonistas; autacóides derivados de lipídios, 
analgésicos, antipiréticos, antiinflamatório, medicamentos da gota e asma. 
9. Função Renal e cardiovascular: diuréticos e anti-hipertensivos, hipolipemiantes, tratamento da 
insuficiência cardíaca e da insuficiência renal. 
10. Terapia Gênica 
11. Função gastrintestinal: Antiácidos e anti-secretores (acidez gástrica, úlceras), diarréicos e 
antidiarréicos (motilidade), êmese e antieméticos, inibidores de absorção (lipidios, carboidratos e 
proteínas), anorexigenos e fármacos no tratamento da obesidade. 
12. Quimioterapia das doenças microbianas, bacterianas e parasitoses importantes na função 
gastrintestinal. 
13. Farmacologia das Vitaminas e Minerais.  
14. Farmacologia das Doenças Neoplásicas 
15. Fármacos Usados na Imunomodulação 
16. Sangue e órgãos hematopoiéticos: anticoagulantes, trombolíticos e 
antiplaquetários.psiquiátricos, enxaquecas, distúrbios degenerativos(parkinson, Alziheimer e 
doença de Huntington, esclerose amiotrófica) 
 2.7.Autacóides: histamina, bradicinina e antagonistas, autacoides derivados de lipidios, 
analgésicos, antipiréticos, antiinflamatório, medicamentos da gota e asma. 
 2.8. Função Renal e cardiovascular: diuréticos e antihipertensivos, hipolipemiantes, tratamento da 
insuficiência cardiaca e da insuficiênica renal. 
 2.9. Função gastrointestinal: Antiácidos e antisecretores (acidez gástrica, úlceras), diarréicos e 



 

 

antidiarréicos (motilidade), êmese e antieméticos, inibidores de absorção (lipidios, carboidratos e 
proteínas), anorexigenos e fármacos no tratamento da obesidade, Quimioterapia das doenças 
microbianas, bacterianas e parasitoses importantes na função gastrointestinal. 
 2.10. Farmacologia das Vitaminas e Minerais. 
 2.11. Farmacologia das Doenças Neoplásicas 
 2.12. Farmacos Usados na Imunomodulação 
 2.13. Homônios e antagonistas de Hormônios: insulina, hipoglicemiantes orais, anabolizantes, 
anticoncepcionais, hormônios hipofisários, fármacos tireoideanos e antitiroideanos 
 2.14. Sangue e órgãos hematopoiéticos: anticoagulantes, trombolíticos e antiplaquetários. 
 

METODOLOGIA DE ENSINO 
Aulas teóricas com slides, transparências e material didático. Seminários. Estudos dirigidos. 
Dinâmica de grupo 
 

RECURSOS DIDÁTICOS 
Roteiros para acompanhamento das aulas teóricas e práticas elaborados pelo professor,  
sugestões de leituras e títulos para preparação de Seminários, roteiros para estudo dirigido em 
grupo ou individual, previamente preparado pelo professor, quadro-negro, datashow, retroprojetor, 
vídeo e computador  para exibição de CD. 
 

ATIVIDADES DISCENTES  
Trabalhos em grupos e pesquisas. 
 

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO  
Provas, trabalhos, ADA 
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