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      FACULDADE DE MEDICINA NOVA ESPERANÇA 
Reconhecida pelo MEC: Portaria nº 1.084, de 28 de dezembro 2007,  
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PLANO DE CURSO 

 

MÓDULO: Terapêutica II 
CARGA HORÁRIA: 40 horas/aula               TOTAL DE CRÉDITOS: 02 

5º PERÍODO - SEMESTRE: 2021.1 

 

PROFESSORES: Cibelle Cabral David  
                              Cibério Landim Macedo  

 

EMENTA: 

Inflamação, alergia, infecções. Terapia das Enfermidades e Transtornos do Sistema 
Nervoso Central. 

  

COMPETÊNCIAS / HABILIDADES:  
- Permitir ao graduando uma visão crítica do uso e prescrição de medicamentos nas 

mais diversas áreas de atuação. 

- Apresentar as principais classes de fármacos em uso na terapêutica, seus 

mecanismos de ação, indicações, efeitos colaterais, interações medicamentosas. 

- Despertar no graduando o senso de responsabilidade social e científica que sua 

futura condição encerra e, com isso, permitir uma atuação profissional consciente e 

de qualidade; 

- Primar pela qualidade do ensino de Farmacologia e sua ligação com os demais 

módulos da matriz. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

UNIDADE CONTEÚDO 

UNIDADE I 
10h 

Terapêutica da Inflamação, Alergias e dos Sistemas 

- Anti-inflamatórios Não Esteroidais 

- Glicocorticoides 

- Anti-histamínicos 

UNIDADE II 
10 h 

Terapêutica das infecções 

- Antibióticos 

 

UNIDADE III 
10 h 

Terapêutica das infecções 

- Anti-helmínticos e anti-protozoários 

- Antivirais 

- Antihelmínticos 

 

UNIDADE IV 
10 h 

Terapêutica das Enfermidades e Transtornos do Sistema 
Nervoso Central 

- Analgésicos Opióides 

- Anestésicos Gerais 

- Anestésicos Locais 
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ESTRATÉGIAS DE ENSINO – APRENDIZAGEM: 
O conteúdo do módulo será ministrado primordialmente na forma de aulas expositivas 
dialogadas, aulas teórico-práticas, seminários, mesas redondas, tutoriais, estudos em 
grupo, estudos dirigidos e pesquisas on-line. 
 
Excepcionalmente em função da pandemia da COVID-19, declarada pela 
Organização Mundial da Saúde no dia 11 de março de 2020,  alguns recursos 
didáticos pedagógicos, bem como outras estratégias de ensino, foram adotados em 
consonância com as Portarias MEC de nº 544, de 16 de junho de 2020 e a portaria 
MEC 1096, de 30 dezembro de 2020 que dispõe sobre a substituição das aulas 
presenciais por aulas em meios digitais, enquanto durar a situação de pandemia do 
novo coronavírus - Covid-19, assim como o Decreto municipal de nº 9.749, de 17 de 
junho de 2021. 
 
A fim de garantir a transmissão do conhecimento e dos saberes num ambiente 
atípico, utilizamos a plataforma Moodle - Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA 
como recurso didático para a realização das aulas síncronas e assíncronas. Além das 
aulas ministradas no ambiente virtual, no formato acima mencionado, também foram 
realizadas na plataforma Moodle as atividades de tutoria, como também as 
discussões de casos clínicos que ocorreram de forma síncrona entre professor e 
grupos de alunos. 
 
Todas as atividades didáticos-pedagógicas que aconteceriam de forma presencial 
foram mantidas e aperfeiçoadas para melhor adequação de sua realização no 
ambiente virtual. 

 

AVALIAÇÃO: 
A avaliação global do módulo será relativa a média de três avaliações parciais, estas 
podendo ser um misto de:  
 Prova representativa escrita e de questões dissertativas ou objetivas modelo 
PROVÃO; 
 Seminário - cujo assunto será combinado em sala;  
 Avaliação contínua considerando a participação direta do aluno em vários tipos de 
trabalhos acadêmicos bem como relatórios de aulas práticas. 

 

RECURSOS MATERIAIS: 
As aulas expositivas serão realizadas com auxílio de: pincel e quadro atômico; Data 
show. 
Qualquer outro material extra, se necessário, será requisitado à coordenação em um 
prazo médio de 72h. Os recursos para as aulas práticas serão levantados 
previamente e a necessidade de qualquer material ou reagente será encaminhada à 
coordenação em tempo hábil para a aquisição dos mesmos. 
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