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 Cronograma das Atividades Didáticas FCFRP/USP – 1o semestre de 2020 
 

Nome da Disciplina ou Módulo: Farmácia Clínica e Terapêutica 
 
Código da Disciplina ou Módulo: 6022011 
 
CARGA HORÁRIA TOTAL DE CADA PROFESSOR: 
 

Leonardo Régis Leira 
Pereira 

30h + 30h de preparação = 
(60h) 

Teórica: Integral  

Fabiana Rossi Varallo 
30h + 30h de preparação = 

(60h) 
Teórica: Integral  

 

Data Objetivo da Aula Conteúdos Turma 
Professor 

Ministrante 
Atividade Didática CH 

21/02/2020 

Mostrar ao aluno a 
importância da disciplina 
dentro do contexto das 

Ciências Farmacêuticas. 
Compreender o contexto 
histórico das atividades 
clínicas do farmacêutico 

correlacionando-o com os 
serviços farmacêuticos 

clínicos contemporâneos. 
Aprender a avaliar as fontes 

de evidências científicas para 
nortear as decisões clínicas. 

Apresentação da disciplina, informações 
relevantes para o desenvolvimento da 

mesma. 
Integral 

Leonardo Régis 
Leira Pereira 

Fabiana Rossi 
Varallo 

Aula expositiva 
dialogada, 

Espaço de estudo - 
Moodle: Contexto 
farmácia clínica; 

material para leitura e 
fórum de dúvidas e 

discussão. 

4h 

28/02/2020 

Compreender o contexto 
histórico das atividades 
clínicas do farmacêutico 

correlacionando-o com os 
serviços farmacêuticos 

clínicos contemporâneos. 
Aprender a avaliar as fontes 

A Farmácia Clínica e o Cuidado 
Farmacêutico frente às transformações do 
sistema de saúde e da morbimortalidade 

relacionada aos medicamentos. 

Integral 

Leonardo Régis 
Leira Pereira 

Fabiana Rossi 
Varallo 

TBL – Team Based 
Learn 

Moodle: material para 
leitura e fórum de 

dúvidas e discussão. 

4h 
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de evidências científicas para 
nortear as decisões clínicas. 

06/03/2020 

Problematizar o raciocínio 
clínico necessário para o 
atendimento à pacientes. 
Compreender o método 

clínico utilizado em farmácia 
clínica. 

Consulta farmacêutica no Hipotireoidismo. 
Método Clínico – Anamnese farmacêutica, 

Dados Subjetivos e Objetivos.  
Integral 

Leonardo Régis 
Leira Pereira 

Fabiana Rossi 
Varallo 

Caso clínico 
TBL – Team Based 

Learn 
Moodle: material para 

leitura e fórum de 
dúvidas e discussão. 

4h 

13/03/2020 

Compreender o método 
clínico utilizado em farmácia 

clínica e construção do 
raciocínio clínico necessário 
para realização do serviço 

clínico. 

Método Clínico – Avaliação da situação 
clínica e Elaboração de plano terapêutico. 

 
Integral 

Leonardo Régis 
Leira Pereira 

Fabiana Rossi 
Varallo 

TBL – Team Based 
Learn 

Moodle: material para 
leitura e fórum de 

dúvidas e discussão.. 

4h 

20/03/2020 

Compreender o método 
clínico utilizado em farmácia 

clínica e construção do 
raciocínio clínico necessário 
para realização do serviço 

clínico. Empregar e praticar o 
método clínico. Discutir o 

método clínico, identificando e 
resolvendo possíveis 

dificuldades na execução do 
mesmo. 

Compreender e discutir os 
algoritmos de tratamento de 

pacientes com síndrome 
metabólica. 

Desenvolver habilidades para 
a construção do raciocínio 
clínico no atendimento de 
pacientes com síndrome 

metabólica 

Aplicação prática do Método Clínico do 
método clínico aplicado 

Consulta farmacêutica à paciente com 
síndrome metabólica 

Integral 

Leonardo Régis 
Leira Pereira 

Fabiana Rossi 
Varallo 

Atividade online no 
Moodle: Material para 
leitura, vídeo, fórum 

de discussão e 
atividade de fixação 

do conteúdo. 

4h 
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27/03/2020 

Discutir o método clínico, 
identificando e resolvendo 
possíveis dificuldades na 

execução do mesmo. 
Compreender e discutir os 

algoritmos de tratamento de 
pacientes com Diabetes 

mellitus tipo 1. 
Desenvolver habilidades para 

a construção do raciocínio 
clínico no atendimento de 
pacientes com Diabetes 

mellitus tipo 1. 

Método Clínico  
Consulta farmacêutica à paciente com 

Diabetes mellitus tipo 1. 
Integral 

Leonardo Régis 
Leira Pereira 

Fabiana Rossi 
Varallo 

Atividade online no 
Moodle: Material para 
leitura, vídeo, fórum 

de discussão e 
atividade de fixação 

do conteúdo. 

4h 

03/04/2020 

Discutir o método clínico, 
identificando e resolvendo 
possíveis dificuldades na 

execução do mesmo. 
Compreender e discutir os 

algoritmos de tratamento de 
pacientes com hipertensão 

arterial sistêmica e 
dislipidemia. 

Desenvolver habilidades para 
a construção do raciocínio 
clínico no atendimento de 
pacientes com hipertensão 

arterial sistêmica e 
dislipidemia. 

Método Clínico  
Consulta farmacêutica à paciente com 

hipertensão arterial sistêmica e 
dislipidemia. 

Integral 

Leonardo Régis 
Leira Pereira 

Fabiana Rossi 
Varallo 

Atividade online no 
Moodle: Material para 
leitura, vídeo, fórum 

de discussão e 
atividade de fixação 

do conteúdo. 

4h 

10/04/2020 __________ Semana Santa. Não haverá aula ___ __________ __________ __ 

17/04/2020 

Discutir o método clínico, 
identificando e resolvendo 
possíveis dificuldades na 

execução do mesmo. 
Compreender e discutir os 

Método Clínico DM1, HAS e DLP Integral 

Leonardo Régis 
Leira Pereira 

Fabiana Rossi 
Varallo 

Atividade online no 
Moodle: Material para 
leitura, vídeo, fórum 

de discussão e 
atividade de fixação 

4h 
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algoritmos de tratamento de 
pacientes com DM, 

hipertensão arterial sistêmica 
e dislipidemia. 

Desenvolver habilidades para 
a construção do raciocínio 
clínico no atendimento de 
pacientes com hipertensão 

arterial sistêmica e 
dislipidemia. 

do conteúdo. 

24/04/2020 
Avaliar o aprendizado do 

aluno. 
Atividade avaliativa  

 
Integral 

Leonardo Régis 
Leira Pereira 

Fabiana Rossi 
Varallo 

Role play 
Grupo de discussão 

Moodle: material para 
leitura e fórum de 

dúvidas e discussão. 

4h 

01/05/2020 __________ Dia do Trabalho. Não haverá aula ___ __________ __________ __ 

08/05/2020 

Apresentar e discutir as 
dificuldades encontradas na 

atividade avaliativa, 
oportunizando a consolidação 

do conhecimento sobre os 
temas abordados. 

Discussão da atividade avaliativa Integral 

Leonardo Régis 
Leira Pereira 

Fabiana Rossi 
Varallo 

Grupo de Discussão  

15/05/2020 

Compreender e discutir os 
algoritmos de tratamento de 

pacientes com asma. 
Desenvolver habilidades para 
a realização de anamnese e 
comunicação com pacientes. 

Desenvolver e aplicar o 
raciocínio clínico para 

atendimento de pacientes 
com asma. 

Consulta farmacêutica e farmacoterapia da 
asma. 

Integral 

Leonardo Régis 
Leira Pereira 

Fabiana Rossi 
Varallo 

Role play 
Feedback 

Moodle: material para 
leitura e fórum de 

dúvidas e discussão. 

4h 

22/05/2020 
Compreender e discutir os 

algoritmos de tratamento de 
pacientes gestantes. 

Consulta farmacêutica e uso de 
medicamentos na gestação. 

 
Integral 

Leonardo Régis 
Leira Pereira 

Fabiana Rossi 

Paciente simulado 
Grupo de discussão 

Moodle: material para 
4h 
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Treinar habilidades para a 
realização de anamnese e 
comunição com pacientes. 

Desenvolver e aplicar o 
raciocínio clínico para 

atendimento de pacientes 
gestantes. 

Varallo leitura e fórum de 
dúvidas e discussão. 

29/05/2020 

Desenvolver e aplicar o 
raciocínio clínico de consulta 
farmacêutica em ambiente 

hospitalar. 
Compreender e discutir os 

fundamentos da 
farmacoterapia das doenças 
de Parkinson, Alzheimer e 

outras demências. 

Parte I do prontuário: 
Reconciliação medicamentosa.  

Pacientes Idosos. Doença de Parkinson, 
Doença de Alzheimer e outras demências. 

. 

Integral 

Leonardo Régis 
Leira Pereira 

Fabiana Rossi 
Varallo 

Grupo de discussão 
Moodle: material para 

leitura e fórum de 
dúvidas e discussão. 

4h 

05/06/2020 

Desenvolver e aplicar o 
raciocínio clínico de consulta 
farmacêutica em ambiente 

hospitalar. 
Compreender e discutir os 

fundamentos da 
farmacoterapia da epilepsia e 
manejo das situações clínica 
com deficiência de vitamina 

B12, balanço hídrico, e 
avaliação das funções renal e 

hepática. 

Parte II do prontuário: 
Epilepsia.  

Deficiência de vitamina B12, infecção do 
trato geniturinário/antibioticoterapia. 

Terapia antitrombótica. Avaliação das 
funções renal e hepática. 

Balanço hídrico. 
Discussão do prontuário completo. 

Integral 

Leonardo Régis 
Leira Pereira 

Fabiana Rossi 
Varallo 

Grupo de estudo 
Moodle: material para 

leitura e fórum de 
dúvidas e discussão. 

4h 

12/06/2020 __________ Corpus Christi - Não haverá aula ___ __________ __________ __ 

19/06/2020 __________ 
Aniversário de Ribeirão Preto - Não haverá 

aula 
___ __________ __________ __ 
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26/06/2020 

Desenvolver o raciocínio 
clínico serviço de conciliação 
farmacêutica em ambiente 

hospitalar.  
Treinar habilidades para a 
realização de anamnese e 

comunição com pacientes e 
equipe de saúde. 

Reconciliação na alta hospitalar. Integral 

Leonardo Régis 
Leira Pereira 

Fabiana Rossi 
Varallo 

Paciente simulado 
Moodle: material para 

leitura e fórum de 
dúvidas e discussão. 

4h 

03/07/2020 
Avaliar o aprendizado do 

conteúdo total  
Avaliação Final. Integral 

Leonardo Régis 
Leira Pereira 

Fabiana Rossi 
Varallo 

Atividade escrita 4h 

 
   
 
 
 

Ribeirão Preto, 11 de fevereiro de 2020. 
 
 

 
 

Leonardo Régis Leira Pereira Fabiana Rossi Varallo 


