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Ficha 2 (Período Especial) 

 

Disciplina: Métodos Experimentais de Pesquisa em Farmacologia Código: BT053 

Natureza:  
(   ) Obrigatória  
( X ) Optativa 

( X) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular  

Pré-requisito:  Co-requisito:  Modalidade: ( ) Presencial ( X ) Totalmente EaD/ERE    100% EaD* 

CH Total: 60 
CH semanal: 08 
a 10h 

Padrão (PD): 

60 

Laboratório (LB): 

0 
Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 

Orientada (OR):  

0 

Prática 

Específica 

(PE): 0 

Estágio de 

Formação 

Pedagógica 

(EFP): 

EMENTA (Unidade Didática) 
 

Possibilitar ao aluno uma vivência de pesquisa básica em farmacologia, através do aprendizado e 
visualização de metodologias in vivo, ex vivo e in vitro. Desenvolver no aluno a capacidade de raciocínio 
científico e farmacológico, considerando a importância do planejamento, execução e interpretação dos 
resultados obtidos. *De acordo com a nova regulamentação do CONCEA (Conselho Nacional de Controle 
de Experimentação Animal), seguindo o princípio dos 3Rs, será reduzido o número de animais utilizados 
em pesquisa e aulas práticas, sendo as aulas práticas substituídas por aulas gravadas em vídeos. 

PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 
 

1. Introdução a pesquisa em farmacologia: conceito de bioensaio, pesquisa básica, pesquisa aplicada, 
estudos in vivo, ex vivo, in vitro e pesquisa clínica, ética em experimentação animal e em humanos. 

2. Introdução ao planejamento experimental (hipótese e objetivos da pesquisa), levantamento 
bibliográfico, coleta, interpretação e análise dos dados, representação gráfica dos resultados o projeto; 

3. Técnicas experimentais para avaliação do efeito geral da administração de drogas (teste geral de 
atividades); toxicologia pré-clínica (avaliação de protocolos exigidos pela ANVISA na investigação da 
toxicologia pré-clínica de medicamentos); toxicologia reprodutiva (efeitos sobre o desenvolvimento da 
progênie após exposição a drogas em períodos críticos de desenvolvimento, como gestação e lactação);  

4. Modelos experimentais para avaliar drogas com ação sobre o sistema nervoso central (teste da natação 
forçada, teste do campo aberto, teste da suspensão da cauda, teste da catalepsia).  

5. Modelos experimentais para avaliar drogas com ação gastroprotetora (úlcera gástrica induzida por 
etanol, avaliação dos níveis de muco gástrico, alterações no volume e acidez da secreção gástrica);  

6. Métodos experimentais para avaliar a ação anti-inflamatória e analgésica de drogas (teste de 
contorções abdominais induzidas por ácido acético, avaliação da permeabilidade vascular e da infiltração 
celular ao sítio inflamatório, edema de orelha induzido por óleo de cróton, teste da formalina);  

OBJETIVO GERAL 
 
Desenvolver no aluno a capacidade de raciocínio científico e farmacológico; compreender a importância 
dos ensaios biológicos na área de farmacologia; conhecer a ética do trabalho prático científico in vivo 
(respeito pelos animais de laboratório) e in vitro. Aplicar o conhecimento adquirido para a interpretação e 
discussão dos trabalhos científicos na área de farmacologia. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Aplicar o conhecimento adquirido em aulas teóricas e práticas para a interpretação dos diferentes 
resultados obtidos, bem como compreender os trabalhos científicos na área de farmacologia.  
 

Ministério da Educação  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
Setor de Ciências Biológicas 
Departamento de Farmacologia  
 



  

Ministério da Educação  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
Setor de ....... 
Coordenação do Curso de ou Departamento de...... 
 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 
A disciplina será ofertada em período especial (ERE) adaptada para o formato EAD utilizando a plataforma 
Microsoft Teams e se necessário o Google Classroom (atividades síncronas e assíncronas). A cada semana 
serão abordados assuntos definidos e os alunos terão atividades semanais (7 semanas, totalizando 60 h) 
com aulas gravadas, vídeos, textos e artigos para leitura e discussão, exercícios e questionários, e a 
conclusão dos assuntos será por meio entrega de trabalho por meio digital (aulas assíncronas de 6 a 8 
h/semanais). Além disso, para complementar, os alunos terão acesso constante ao chat com o professor 
responsável pela plataforma, e um momento de aula síncrona com 2 h de duração.  
 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

A avaliação será realizada por meio dos exercícios e trabalhos através da plataforma. Os alunos terão uma 
nota para cada semana de trabalho, ou seja, 6 notas valendo 100 e a média será calculada como nota final. 
Na falta da nota média, o aluno deverá realizar a prova final uma semana após a entrega das notas. A prova 
final será realizada pela plataforma com data e tempo marcados com 48 h de antecedência. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos) 

1) As Bases Farmacológicas da Terapêutica. Goodman & Gilman. 12a ed. McGraw Hill Lange. RJ. 2012. 
2) Rang & Dale Farmacologia - 8ª Ed. - H P Rang, J M Ritter, R J Flower and G Henderson, (Eds). Elsevier, 
RJ, 2016. 
3) Matemática de Laboratório – Aplicações Médicas e Biológicas. Campbell & Campbell. (Edição 
Universitária), 3a ed. Roca, 1986 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos) 
 
• Princípios de Farmacologia - A Base Fisiopatológica da Farmacoterapia. Golan, David E., Tashjian, Armen 

H., Armstrong, Ehrin J., Armstrong, April W. 3ª ed. Guanabara, 2014. 
• Casos Clínicos em Farmacologia. Eugene C. Toy, David S. Loose, Shelley A. Tischkau, Anush S. Pillai, 

Augusto Langeloh. 3ª Ed .McGraw Hill ArtMed, 2015. 
• Farmacologia Básica e Clínica. Bertran G Katzung 13a edição. McGraw Hill Lange, RJ, 2017. 
• Farmacologia Ilustrada. Karen Whalen. 6ª Ed. Artmed, 2016, 
• Artigos da Literatura (disponíveis com texto completo nos computadores da UFPR):  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 
 

 
 

 
Professor da Disciplina:   Maria Fernanda de Paula Werner 
 
 
 
 

Assinatura:  

 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   Eunice André 
 

 
 
 
 
 
Assinatura:  
 
 
 

*OBS: ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância. 


