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I.  IDENTIFICAÇÃO

Unidade Acadêmica: Regional Jataí

Código: Sigla: 

Curso: Programa  de  Pós-Graduação  em 
Ciências Aplicadas à Saúde.
Disciplina: Tópicos  avançados  na 
farmacologia da resposta inflamatória.
Carga  horária 
semestral: 45

Teórica: 45 
Prática: 0     Total: 
60

Semestre/ano:  2º 
Semestre 2014

Turma/turno: 1ª

Crédito: 3 Teórica:  3 
Prática:  0 
Total: 3

Obrigatória: Não

Professor  (a): Cleber  Douglas  Lucinio 
Ramos
II.  Ementa: A  disciplina  abordará  a 
fisiopatologia  do  processo  inflamatório 
agudo  e  crônico,  elucidando  os  aspectos 
celulares,  moleculares,  bioquímicos  e 
fisiológicos  envolvidos.  O  foco  será  em 
estratégias  farmacológicas  para  o  estudo 
da resposta inflamatória, principais técnicas 
e  modelos  de  ensaios  laboratoriais 
utilizados na pesquisa básica, mediadores 
farmacológicos  da  resposta  inflamatória, 
alvos  biológicos  com  perspectivas 
terapêuticas, ensaios pré-clínicos e clínicos 
de novos fármacos, doenças autoimunes e 
estratégicas  avançadas  para  conter  sua 
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progressão.

III. Objetivo Geral
Fornecer  base  farmacológica  para  a 
pesquisa do processo inflamatório agudo e 
crônico, bem como as principais estratégias 
e alvos farmacológicos para a terapêutica.
IV. Objetivos Específicos
- Proporcionar conhecimentos da 
fisiopatologia da resposta inflamatória;
- Discutir sobre os principais mediadores 
inflamatórios considerados alvo 
farmacológico;
- Promover atualizações sobre o controle 
da resposta inflamatória em doenças 
autoimunes;
- Desenvolver o senso crítico dos discentes 
com relação aos temas abordados e na 
pesquisa científica no campo da 
farmacologia da resposta inflamatória.
V. Conteúdo
Introdução  à  farmacologia  do  processo 
inflamatório:  injúria  celular,  lesão  tissular, 
nocicepção, edema, migração leucocitária, 
fagocitose,  mecanismos  envolvidos, 
reações  inflamatórias  agudas  e  crônica, 
mediadores  envolvidos,  alergia  e  reações 
inflamatórias  de  origem  imune. 
Farmacoterapia  do  processo  inflamatório 
crônico  e  agudo:  ações  farmacológicas, 
farmacocinética  e  farmacodinâmica  de 
fármacos com atividade analgésica ou anti-
inflamatória,  anti-inflamatórios  esteroidais, 
analgésicos  de  ação  central  efeitos 
colaterais  e  tóxicos.  Perspectivas  futuras 
para o controle do processo inflamatório.
VI. Metodologia
As  aulas  serão  centralizadas  em  artigos 
científicos  publicados  em  revistas 
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indexadas  da  área,  envolvendo  para  isso 
discussão em grupo após apresentação de 
seminários pelos discentes  sobre o artigo 
escolhido.  As  discussões  serão 
fundamentadas  na  descrição  e 
interpretação  de  resultados  obtidos  pela 
pesquisa  científica  apresentada  no  artigo, 
buscando  desenvolver  a  capacitação  e  a 
crítica  na  interpretação  de  resultados 
farmacológicos  relacionados  ao  tema 
apresentado.
VII. Processos e critérios de avaliação
-  O  Curso  terá  2  (duas)  avaliações 
principais  que  serão  baseadas  na 
apresentação de seminários pelo discente, 
bem como em sua participação durante a 
discussão  de  todos  os  artigos  científicos 
que  serão  apresentados  durante  o 
desenvolver da disciplina.
-  O  aluno  estará  aprovado  se  obtiver  a 
média  final  maior  ou  igual  a  sete  (7,0; 
conceito C) e 85% de frequência.
-  Os  seminários  serão  constituídos  por 
trabalhos  relevantes  publicados  em 
periódicos científicos de impacto nacional e 
internacional e o discente será avaliado por 
sua  participação  em sala  de  aula,  sendo 
relevado  o  interesse  e  a  iniciativa  para 
discussões sobre o tema abordado. 
-  Com o  decorrer  do  curso,  poderão  ser 
propostos pontos adicionais ao aluno para 
a resolução de exercícios em sala de aula, 
objetivando  despertar  o  interesse,  a 
curiosidade  e  a  iniciativa  do  aluno  nos 
temas que serão abordados.
XI. Bibliografia básica e complementar: 

GOODMAN. E. GILMAN. As Bases Farmacológicas da 
Terapêutica. 11ª Ed., Editora  McGrawHill,  2005.

KATZUNG, B. C. Farmacologia Básica e Clínica. 9ªEd., 
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Editora Guanabara, 2006.
RANG, H. P. DALE, M. M., RITER J. M. & FLOWER 

R.J.  “Farmacologia”  6ª Ed., Editora Elsevier, 
2007.

BILLIAR, T.R.; VODOVOTZ, Y.; SALVEMINI, D. 
“Nitric Oxide and Inflammation” 8ª Ed, Editora: 
Springer Verlag

SIQUEIRA, J.F.Jr; DANTAS, C.J.S., “Mecanismos 
Celulares e Moleculares da Inflamação” 2ª Ed, 
Editora: Guanabara Koogan.

Site: www.pubmed.com
X. Cronograma
As aulas  serão ofertadas duas vezes por 
semana, divididas em dois períodos com 4 
(quatro) aulas, durante o segundo semestre 
do  ano  letivo.  A  primeira  aula  será 
agendada  com os  discentes  matriculados 
para a distribuição de artigos científicos que 
constarão nos seminários e discussões em 
sala de aula, senda a presença do discente 
obrigatória  para  a  efetivação  de  sua 
matrícula.

Data Jataí, 01 de agosto de 2014.

___________________________
CLEBER D. L. RAMOS
Professor da disciplina
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