
Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas - UFSJ 
 

Unidade curricular: Exames laboratoriais no Cuidado Farmacêutico – 1º semestre remoto de 2020 

 

PROFESSORES RESPONSÁVEIS: Prof. Dr. André de Oliveira Baldoni e Porfa. Dra. Maria 

das Graças Carvalho. 

 

CRONOGRAMA DE AULAS 

 

HORÁRIO: 

3ª feira: Horário de atividade síncrona 15:00 às 17:00 horas.  

 

Aula Assunto Data 

1 O papel do laboratório clínico na complementação do cuidado farmacêutico: 

introdução, aspectos legais. O estado da arte e as experiências exitosas do 

farmacêutico clínico no Brasil. – Prof. Dr. André de Oliveira Baldoni  

De forma 

transversal 

2 Cuidado farmacêutico e laboratório clínico: exames para avaliar hemostasia 

de interesse no monitoramento de anticoagulantes – Profa. Dra. Maria 

Graças Carvalho – UFSJ  

Link para acesso: meet.google.com/egt-ncxq-ijo 

08/09 

3 Cuidado farmacêutico e laboratório clínico: monitoramento de 

anticoagulantes – Profa. Dra. Maria Graças Carvalho – UFSJ 

4 Cuidado farmacêutico e laboratório clínico:  análises toxicológicas – Profa. 

Dra. Farah Maria Drumond Chequer Baldoni – UFSJ  

Link para acesso: meet.google.com/afe-vots-cor 

15/09 

 

5 Cuidado farmacêutico e laboratório clínico: alterações laboratoriais 

decorrentes do uso de medicamentos – Prof. Dr.  Tiago Marques – 

UNIFAL-MG  

Link para acesso: Mesmo do anterior (aula 4) 

5 Cuidado farmacêutico e laboratório clínico: monitoramento e controle de 

cura em infecções do trato urinário, tuberculose, hanseníase e micoses 

superficiais – Profa. Dra. Magna Cristina de Paiva – UFSJ  

Link para acesso: meet.google.com/yam-fbih-hax 

22/09 

6 O papel do farmacêutico no transplante de medula óssea – Profa. Dra. Maria 

Olívia Barbosa Zanetti – FCFRP/USP  

Link para acesso: meet.google.com/vtt-tgfo-hca 

29/09 

 

7 Cuidado farmacêutico: farmacêutico e laboratório clínico: monitoramento 

da doença renal crônica e de medicamentos potencialmente nefrotóxicos - 

Profa. Dra. Danyelle Romana Alves Rios – UFSJ  

Link para acesso: Mesmo do anterior (aula 6) 

8 Cuidado farmacêutico e laboratório clínico: Estudo de casos relacionados 06/10 



aos usos de medicamentos, alterações laboratoriais, monitoração e controle 

de cura – Profa. Dra. Maria Graças Carvalho – UFSJ.  

Link para acesso: meet.google.com/akk-jntz-ogm 

9 Cuidado farmacêutico e laboratório clínico: monitoramento laboratorial do 

diabetes mellitus – Profa. Dra. Caroline Pereira Domingueti – UFSJ.  

Link para acesso: (Início as 15:30h) meet.google.com/uhh-vdps-vmp 

13/10 

15:30h 

10 Cuidado farmacêutico e exames rápidos realizados em farmácia: uma 

tendência mundial. Laboratórios clínicos especializados em 

farmacogenômica – Profa. Dra. Karina Braga Gomes Borges – UFMG.  

Link para acesso: meet.google.com/sak-tdix-pro 

20/10 

11 Cuidado farmacêutico e laboratório clínico: importância na saúde da 

gestante. – Profa. Dra. Melina Barros Pinheiro – UFSJ.  

Link para acesso: meet.google.com/uoa-wxmy-uda 

27/10 

12 Seminários de casos clínicos (Profa. Dra. Maria das Graças e Prof. Dr. 

André Baldoni) 

Link para acesso: meet.google.com/naa-cmdz-jsf 

03/11 

13 Seminários de casos clínicos (Profa. Dra. Maria das Graças e Prof. Dr. 

André Baldoni) 

Link para acesso: meet.google.com/amo-nyjq-fnk 

10/11 

14 Horário destinado a seleção, estudo e elaboração do caso a ser apresentado Livre  

(Assíncrono) 15 Horário destinado a seleção, estudo e elaboração do caso a ser apresentado 

 

Avaliação: 

• Frequência e debate: 30 pontos 

 

• Trabalho escrito: 30 pontos 

Grupo de 4 alunos, 3-4 páginas digitadas 

Enviar para os e-mails abaixo até 13/10/2020.  

andrebaldoni@ufsj.edu.br 

mgcwanner@gmail.com 

 

• Seminários de casos clínicos: 40 pontos. 

Apresentação oral (Grupo de 4 alunos). 

Tempo de apresentação: 10-15 min. 

Será sorteado um aluno do grupo que fará a apresentação oral. 

 

Metodologia: As aulas serão ministradas de forma síncrona no horário da aula. 

mailto:mgcwanner@gmail.com

