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DISCIPLINA DO PPGCF: Tratamento de intoxicações: uma abordagem sobre a
segurança e a efetividade

SIGLA: TISE

Curso: Mestrado em Ciências Farmacêuticas

INFORMAÇÕES BÁSICAS:

Professor responsável: Profa. Dra. Farah Maria Drumond Chequer Baldoni

Nível: Mestrado Obrigatório ou optativa: optativa

Área de Concentração: Estudos bioquímicos, moleculares e
epidemiológicos de doenças com potencial para diagnóstico,
prognóstico e/ou conduta terapêutica

Pré-requisito: não há

Ano: 2022 Semestre: Segundo

Data de início: 19 de agosto de 2022

Dia e Horário: sexta-feira; das 08:00 às 09:40

CARGA HORÁRIA

Teórica: 15 Prática: ---- Total: 15 Créditos: 01

EMENTA

As intoxicações são um grande problema de saúde pública mundial, e tendo em vista o aumento da
incidência desses eventos, esta disciplina visa trabalhar a análise crítica de evidências científicas sobre o
tratamento de pacientes intoxicados.

Dentre as circunstâncias mais comuns nos casos de intoxicações, encontram-se as tentativas de suicídio,
sendo os medicamentos e os praguicidas, as substâncias mais utilizadas. Portanto, essa disciplina visa a
fornecer base fundamentada em evidências para o tratamento específico e indicado a cada paciente, em
condições de urgência e emergência, dependendo do agente tóxico causador da respectiva intoxicação.

OBJETIVOS

- Contextualizar o perfil de ocorrência de intoxicações no Brasil e no Mundo;

- Apresentar os principais agentes causadores de intoxicações e seus respectivos tratamentos adotados no

Brasil;

- Discutir as principais formas de tratamento das intoxicações adotadas no Brasil e comparar com as

diretrizes internacionais;

- Apresentar as indicações e os benefícios de cada tratamento, bem como mostrar a segurança e a

efetividade do uso de antídotos para reverter os quadros de intoxicação.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Dados epidemiológicos sobre os principais agentes tóxicos causadores de intoxicação no Brasil

e no Mundo e o perfil do paciente intoxicado;

2. Medicamentos são os principais agentes causadores de intoxicações, principalmente

pertencentes às classes dos benzodiazepínicos e antidepressivos. Assim, será apresentado as

formas de tratamento nesses casos de intoxicações, respectivamente.
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3. Abordagem, diagnóstico, manejo do paciente e tratamento das intoxicações causadas pelo uso

das seguintes drogas de abuso: maconha, cocaína, opioides e inalantes, no contexto de

emergência.

4. Diagnóstico e tratamento das intoxicações por agrotóxicos;

5. Segurança e efetividade dos antídotos utilizados para reverter os quadros de intoxicação.

6. Comparação das diretrizes brasileiras para diagnóstico e tratamento das intoxicações com os

protocolos internacionais.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
• Trabalho em grupo.

Apresentação de seminários. Os critérios de avaliação dos seminários serão:

- Qualidade das referências bibliográficas utilizadas (Todas as referências devem constar nos slides em

que o assunto estiver inserido).

- Postura dos integrantes durante a apresentação;

- Abrangência do tema;

- Profundidade do tema;

- Coerência do tema proposto;

- Qualidade e clareza dos slides;

O aluno deverá descrever o assunto do seminário em um documento no word, devidamente referenciado.

O envio dos slides juntamente com o trabalho no word deve ser feita no dia anterior à apresentação.

• Prova sobre o conteúdo abordado em sala de aula.

Controle de Frequência:

O(a) estudante deverá ter frequência mínima de 75%. Este controle de frequência será feito pela chamada

em sala de aula, realizado pela professora responsável por esta disciplina.
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