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DOUTOR 

 

EMENTA 

Mecanismos neurais da dor. Dor aguda e dor crônica. Processo inflamatório. Inflamação aguda e crônica. Principais classes de 
fármacos utilizados no tratamento da dor e inflamação. Farmacodinâmica, efeitos colaterais e adversos de fármacos utilizados no 

tratamento da dor e inflamação. Farmacologia pré-clínica na área de dor e inflamação. Modelos farmacológicos para avaliação da 
atividade antinociceptiva e anti-inflamatória em animais. Parcerias público-privadas. Importância da pesquisa, desenvolvimento e 
inovação de fármacos de origem natural utilizados no tratamento da dor e inflamação.  

 

OBJETIVOS 

- Promover o conhecimento técnico-científico do discente quanto aos processos de dor e inflamação, através da aplicação de 
conceitos gerais, específicos e práticos sobre a farmacologia pré-clínica e avaliação da atividade antinociceptiva e anti-
inflamatória de produtos naturais. 

 
ESPECIFICOS: 
 

- Entender os mecanismos neurais da dor. 

- Distinguir dor aguda de dor crônica. 
- Compreender o processo inflamatório. 
- Distinguir inflamação aguda de inflamação crônica. 

- Conhecer as principais classes fármacos utilizados no tratamento da dor e da inflamação. 
- Compreender a farmacodinâmica, efeitos colaterais e adversos dos fármacos utilizados no tratamento da dor e inflamação. 
- Conhecer os principais modelos farmacológicos utilizados para avaliação da atividade antinociceptiva e anti-inflamatória em 

animais. 
- Entender a importância da pesquisa, desenvolvimento e inovação de fármacos de origem natural ut ilizados no tratamento da 
dor e inflamação. 

- Destacar a importância de parcerias público-privadas (PPP)para o desenvolvimento de novos produtos. 
 
 

METODOLOGIA (recursos, materiais e procedimentos) 

A disciplina será trabalhada com execução de conferências, atividades práticas, apresentação de seminários e discussão de 

artigos científicos indexados.  
 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 

As avaliações serão realizadas mediante avaliações cognitivas e/ou apresentações de seminários e/ou avaliações atitudinais dos 
discentes. 

 

CONTEÚDOS DIDÁTICOS 

DATA 
(Dia/Mês) 

TEMAS ABORDADOS/ ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
PROFESSOR 

(ES) 

CARGA/HORARIA 

TEÓR PRÁT. 

1 Introdução da disciplina. Apresentação do PD. 
Pesquisa, desenvolvimento e inovação de fármacos utilizados no 
tratamento da dor e inflamação. 

 

 
Prof. David Lima 

 
4 h 

- 

2 Classes de metabólitos secundários como alvo no desenvolvimento de 
fármacos utilizados no tratamento da dor e inflamação. 

 

 
Prof. David Lima 

 
4h 

- 

3 Mecanismos neurais da dor.  
Dor aguda e dor crônica. 

Alvos moleculares para o desenvolvimento de fármacos com atividade 
antinociceptiva. 

Prof. David Lima  
4 h 

- 



4 Farmacologia pré-clínica.  

Modelos farmacológicos utilizados para avaliação da atividade 
antinociceptiva. 

Prof. David Lima 4h - 

5 Apresentação de artigos científicos indexados.  

Atividade analgésica e antinociceptiva de produtos naturais.  

Prof. David Lima - 4h 

6 Apresentação de artigos científicos indexados.  

Atividade analgésica e antinociceptiva de produtos naturais. 

Prof. David Lima - 4h 

7 Processo inflamatório.  
Inflamação aguda e crônica. 

Alvos moleculares para o desenvolvimento de fármacos com atividade anti-
inflamatória 

Prof. David Lima 4h - 

8 Apresentação de artigos científicos indexados.  

Atividade anti-inflamatória de produtos naturais. 

Prof. David Lima - 4h 

9 Apresentação de artigos científicos indexados.  

Atividade anti-inflamatória de produtos naturais. 

Prof. David Lima - 4h 

10 Apresentação de artigos científicos indexados.  
Atividade anti-inflamatória de produtos naturais. 

Prof. David Lima - 4h 

11 Avaliação Prof. David Lima 4h - 

12 Feedback Prof. David Lima 1h - 
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