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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 

17/08/2020 

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 

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

de discussão e 
atividade de fixação 

do conteúdo. 

4h 

24/08/2020 

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, as transformações do 
sistema de saúde e a morbimortalidade 

relacionada aos medicamentos. 
Integral 

Leonardo Régis 
Leira Pereira 

Fabiana Rossi 
Varallo 

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

de discussão e 
atividade de fixação 

do conteúdo. 

4h 
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de evidências científicas para 
nortear as decisões clínicas. 

31/08/2020 

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. 

O Cuidado Farmacêutico  Integral 

Leonardo Régis 
Leira Pereira 

Fabiana Rossi 
Varallo 

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

de discussão e 
atividade de fixação 

do conteúdo. 

4h 

14/09/2020 

Compreender a importância 
da comunicação para o 

desenvolvimento do método 
clínico utilizado em farmácia 

clínica e construção do 
raciocínio clínico necessário 
para realização do serviço 

clínico. 

A importância da comunicação na  
consulta farmacêutica 

Integral 

Leonardo Régis 
Leira Pereira 

Fabiana Rossi 
Varallo 

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

de discussão e 
atividade de fixação 

do conteúdo. 

4h 

21/09/2020 

Compreender o método 
clínico utilizado em farmácia 

clínica e construção do 
raciocínio clínico necessário 
para realização do serviço 

clínico. Empregar os 
conceitos da anamnese e a 

semiologia. 

O método clínico: semiologia e anamnese 
– método clínico centrado na pessoa 

Integral 

Leonardo Régis 
Leira Pereira 

Fabiana Rossi 
Varallo 

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

de discussão e 
atividade de fixação 

do conteúdo. 

4h 

28/09/2020 

Discutir o método clínico, 
aplicando de forma adequada 
a coleta dos dados subjetivos 

e objetivos. 

Método Clínico: coleta dos dados 
subjetivos e objetivos 

Integral 

Leonardo Régis 
Leira Pereira 

Fabiana Rossi 
Varallo 

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

de discussão e 
atividade de fixação 

do conteúdo. 

4h 

05/10/2020 
Discutir o método clínico, 
identificando e resolvendo 

possíveis problemas 

Método Clínico:   
Avaliação e identificação dos Problemas 

Relacionados à Farmacoterapia 
Integral 

Leonardo Régis 
Leira Pereira 

Fabiana Rossi 

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

4h 
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relacionados à farmacoterapia 
(necessidade, adesão, 

efetividade e segurança). 

Varallo de discussão e 
atividade de fixação 

do conteúdo. 

19/10/2020 

Discutir o método clínico, 
elaborando um plano de 
cuidado acordado com o 

paciente e contendo 
indicadores para avaliar se as 

metas foram alcançadas. 

Método Clínico: elaboração do plano de 
cuidado 

Integral 

Leonardo Régis 
Leira Pereira 

Fabiana Rossi 
Varallo 

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

de discussão e 
atividade de fixação 

do conteúdo. 

4h 

26/10/2020 
Avaliar o aprendizado do 

aluno. 
Atividade avaliativa  

 
Integral 

Leonardo Régis 
Leira Pereira 

Fabiana Rossi 
Varallo 

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

de discussão e 
atividade de fixação 

do conteúdo. 

4h 

09/11/2020 

Apresentar e discutir as 
dificuldades encontradas na 

atividade avaliativa, 
oportunizando a consolidação 

do conhecimento sobre os 
temas abordados. 

Feed Back da atividade avaliativa Integral 

Leonardo Régis 
Leira Pereira 

Fabiana Rossi 
Varallo 

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

de discussão e 
atividade de fixação 

do conteúdo. 

 

16/11/2020 

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. 

Caso clínico 1: diabetes e insulina – 
discussão e feed back 

Integral 

Leonardo Régis 
Leira Pereira 

Fabiana Rossi 
Varallo 

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

de discussão e 
atividade de fixação 

do conteúdo. 

4h 

23/11/2020 

Compreender e discutir os 
algoritmos de tratamento de 

pacientes gestantes. 
Treinar habilidades para a 
realização de anamnese e 
comunição com pacientes. 

Desenvolver e aplicar o 

Caso clínico 2: hipotireoidismo – discussão 
e feed back 

Integral 

Leonardo Régis 
Leira Pereira 

Fabiana Rossi 
Varallo 

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

de discussão e 
atividade de fixação 

do conteúdo. 

4h 
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raciocínio clínico para 
atendimento de pacientes 

gestantes. 

30/11/2020 

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. 

Caso Clínico 3: Asma – discussão e feed 
back 

Integral 

Leonardo Régis 
Leira Pereira 

Fabiana Rossi 
Varallo 

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

de discussão e 
atividade de fixação 

do conteúdo. 

4h 

07/12/2020 

Compreender e discutir os 
algoritmos de tratamento de 

pacientes com síndrome 
metabólica. 

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

Desenvolver e aplicar o 
raciocínio clínico para 
atendimento desses 

pacientes. 

Caso Clínico 4: síndrome metabólito – 
discussão e feed back 

Integral 

Leonardo Régis 
Leira Pereira 

Fabiana Rossi 
Varallo 

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

de discussão e 
atividade de fixação 

do conteúdo. 

4h 

14/12/2020 

Desenvolver o raciocínio 
clínico para o 

desenvolvimento da consulta 
farmacêutica e a aplicação do 

Cuidado Farmacêutico. 

Consulta Farmacêutico em vídeo – 
discussão e feed back. 

Integral 

Leonardo Régis 
Leira Pereira 

Fabiana Rossi 
Varallo 

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

de discussão e 
atividade de fixação 

do conteúdo. 

4h 
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Ribeirão Preto, 20 de julho de 2020. 
 
 

 

                          
Leonardo Régis Leira Pereira Fabiana Rossi Varallo 


