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EQUIPA DOCENTE  

Designação ECTs T Docente TP Docente 

Princípios Gerais de Farmacologia 
4 22 Luís Silva Santos 10 Luís Silva Santos 

Totais 22  10  

 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
 

T1. Apresentação da disciplina e conceitos gerais 
1. Conceitos Gerais 

a. Definição e âmbito da Farmacologia 

b. Terminologia específica em Farmacologia 

c. Conceitos históricos 

d. Enquadramento face a outras terapêuticas e áreas científicas de fronteira  

T2. Farmacologia experimental e ensaios clínicos 
2. Farmacologia Pré-clínica 

a. Bioensaios em culturas de células, órgãos e tecidos 

b. Modelos animais 

3. Farmacologia Clínica 

a. As quatro fases de investigação farmacológica em seres humanos 

b. Especificidades do ensaio clínico (fase III) 

T3. Formas farmacêuticas e vias de administração 
4. Formas Farmacêuticas 

a. Relevância no âmbito da Farmacocinética 

b. Formas farmacêuticas sólidas 

c. Formas farmacêuticas semi-sólidas 

d. Formas farmacêuticas líquidas 

e. Outras formas farmacêuticas 



5. Vias de administração 

a. Vias de administração directas (IV, IM, SC e outras) 

b. Vias de administração indirectas (oral, percutânea, rectal e outras) 

T4. Farmacocinética 
6. Conceitos gerais 

a. Definição e importância da Farmacocinética e de cada uma das suas fases 

(ADME) 

b. Barreiras lipídicas e movimentação de fármacos entre compartimentos aquosos 

c. Curvas concentração vs tempo, biodisponibilidade e principais parâmetros 

farmacocinéticos 

7. Absorção 

a. Mecanismos de absorção 

b. Condicionantes da absorção pelo tracto GI 

8. Distribuição 

a. Ligação às proteínas plasmáticas 

b. Bioacumulação e redistribuição 

c. Compartimentos e volume de distribuição 

9. Metabolização 
a. Fase I 

b. Fase II 

c. Modulação enzimática e interacções farmacocinéticas 

d. Outros conceitos (pró-fármacos, efeito primeira passagem…) 

10. Excreção 

a. Mecanismos de eliminação renal (filtração glomerular, reabsorção e secreção 

tubulares) 

b. Noção de Clearance 

c. Via biliar de eliminação de fármacos e recirculação entero-hepática 

T5. Farmacodinamia 
11. Conceitos gerais 

a. Definição e objectivo 

b. Noção de alvo farmacológico e natureza da interacção estabelecido com o 

fármaco 

c. Noção de complementaridade e reconhecimento específico entre ligando e local 

de ligação 

12. Alvos farmacológicos 

a. Canais iónicos 

b. Enzimas 

c. Transportadores 

d. Receptores 

i. Receptores ionotrópicos 



ii. Receptores acoplados a proteína G 

iii. Receptores associados a cinase 

iv. Receptores nucleares 

13. Interacção fármaco-receptor e parâmetros farmacodinâmicos 

a. Afinidade e ocupação de receptores; curvas ocupação vs concentração 

b. Eficácia e activação de receptores; potência farmacológica; curvas dose vs 

resposta 

c. Agonismo e antagonismo 

i. agonistas totais, parciais e inversos 

ii. antagonistas competitivos (reversíveis e irreversíveis) e não competitivos 

iii. outros tipos de antagonismo 

T6. Aspectos legislativos e regulamentares do medicamento 
14. Conceitos gerais 

a. Definição legal de medicamento e legislação vigente (Estatuto do Medicamento) 

b. Evolução história da regulamentação do sector do medicamento 

c. Regulamentação da investigação de medicamentos em seres humanos 

15. Introdução de especialidades farmacêuticas no mercado 

a. Documentação de suporte ao pedido de autorização 

b. Entidades responsáveis pela autorização e respectivo âmbito de competências 

c. Pedidos abreviados e autorizações especiais 

16. O circuito do medicamento  

a. Fabrico 

b. Distribuição 

c. Prescrição 

d. Dispensa 

17. Informação complementar 
a. Estupefacientes e psicotrópicos 

b. Comparticipação de medicamentos 

c. Informação e publicidade 

T7. Iatrogenia Medicamentosa e Farmacovigilância 
18. Iatrogenia Medicamentosa 

a. Definição, epidemiologia e classificação 

b. Factores predisponentes 

c. Mecanismos moleculares de acção tóxica 

d. Acções tóxicas específicas 

i. Hepatotoxicidade 

ii. Nefrotoxicidade 

iii. Mutagénese e carcinogénese 

iv. Efeitos adversos sobre o desenvolvimento fetal 

v. Reacções alérgicas 



19. Farmacovigilância 

a. Definição, objectivo e relevância 

b. O Sistema Nacional de Farmacovigilância 

c. O processo de notificação de RAM 

T8. Variabilidade interindividual na resposta a fármacos 
20. Conceitos gerais 
21. Etnia 
22. Idade 

a. Crianças 

b. Idosos 

23. Gravidez e lactação 
24. Factores genéticos (farmacogenética) 

a. Definição, relevância e conceitos históricos 

b. Bases genéticas e mecanismo geral de modulação da resposta a fármacos 

c. Farmacocinética 

i. Polimorfismos em enzimas metabolizadoras 

ii. Polimorfismos em transportadores de membrana 

d. Farmacodinamia 

i. Polimorfismos em receptores 

ii. Polimorfismos em vias de sinalização intracelular 

e. Outros polimorfismos que interferem com a resposta a fármacos 

f. Aplicabilidade e perspectivas futuras 

25. Comorbilidade 

a. Conceitos gerais 

b. Insuficiência hepática 

c. Insuficiência renal 

26. Interacções 

a. Conceitos gerais 

b. Interacções farmacodinâmicas 

c. Interacções farmacocinéticas 

T9. O futuro, agora! 
27. Proteínas terapêuticas 
28. Anticorpos monoclonais 
29. Terapia génica 

 

OBJECTIVOS DA UNIDADE CURRICULAR E COMPETÊNCIAS A ADQUIRIR 
 

A aquisição de conhecimentos na área da Farmacologia é fundamental para o exercício profissional 

na área das Ciências Biomédicas e requer conhecimentos iniciáticos nas áreas da bioquímica, da 

biologia celular e molecular, da microbiologia e, principalmente, da fisiopatologia humana. A 



existência de um módulo reservado em exclusivo aos Princípios Gerais de Farmacologia, no 1º 

semestre do 2º ano do Curso de Licenciatura em Ciências Biomédicas, visa estabelecer uma 

transição gradual entre estas áreas do conhecimento básico das ciências da vida e a área, mais 

especializada, da Farmacologia, proporcionando aos alunos um primeiro contacto com termos e 

conceitos próprios desta área do conhecimento. Estes conceitos específicos são essenciais à 

compreensão do efeito e comportamento dos fármacos no organismo humano e, como tal, permitem 

uma melhor apreensão dos conhecimentos de Farmacologia e, consequentemente, a optimização da 

sua aplicação à prática profissional na área das Ciências da Saúde. Concretamente é esperado que 

os alunos desenvolvam as competências abaixo enumeradas:  

 Estar familiarizado com a nomenclatura própria da área disciplinar da Farmacologia. 

 Conhecer a evolução histórica da área disciplinar da Farmacologia e a sua importância actual 

na terapêutica convencional. 

 Saber utilizar o Prontuário, Simposium e Índice Nacional Terapêuticos, bem como outros 

meios bibliográficos úteis na prática farmacoterapêutica. 

 Conhecer os principais tipos de estudos experimentais em Farmacologia, seu âmbito de 

aplicação e limitações. 

 Conhecer as diferentes formas farmacêuticas e vias de administração de medicamentos. 

 Descrever o sistema ADME da Farmacocinética.  

 Dar exemplos de alvos farmacológicos e descrever como podem interagir os fármacos com 

os respectivos receptores. 

 Caracterizar e interpretar os parâmetros farmacocinéticos e farmacodinâmicos de um 

medicamento. 

 Conhecer o conceito de medicamento e o seu enquadramento legal e regulamentar. 

 Descrever os efeitos tóxicos mais importantes que podem resultar da administração 

farmacoterapêutica e explicar a respectiva relação causa-efeito. 

 Saber identificar e classificar uma reacção adversa a medicamento e como proceder para a 

notificar aos órgãos competentes. 

 Conhecer o Sistema Nacional de Farmacovigilância. 

 Conhecer os principais factores que podem contribuir para a variabilidade na resposta a 

fármacos e suas possíveis consequências para o paciente medicado. 

 Conhecer alguns dos recursos emergentes mais promissores na área da farmacologia e 

terapêutica (proteínas terapêuticas, anticorpos monoclonais e terapia génica) e, em particular, 

as suas principais particularidades, vantagens, e actuais limitações. 

 

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 
 

 Terapêutica Medicamentosa e suas Bases Farmacológicas, 5ª edição. Coordenado por S. 

Guimarães, D. Moura e P. Soares da Silva. Porto Editora, 2006. 

 Goodman and Gilman – As Bases Farmacológicas da Terapêutica, 11ª ed. L. L. Brunton, J. S. 

Lazo, K. L. Parker. McGraw-Hill, 2007. 



 Rang & Dale's Pharmacology. 6ª ed. De H. P. Rang, M. M. Dale, J. M. Ritter e R. J. Flower. 

Elsevier, 2007. 

 Guide to Good Prescribing: A Practical Manual, T. P. G. M. de Vries, R. H. Henning, H. V. 

Hogerzeil e D. A.Fresle. Ed. Pela Organização Mundial de Saúde, Genebra, 1994. 

 Material incluído na pasta da intranet relativa à área disciplinar de Princípios Gerais de 

Farmacologia. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) 
 

Ao longo de quinze horas teóricas serão abordados os conceitos básicos de Farmacologia 

considerados fundamentais para a apreensão futura de conhecimentos na área disciplinar de 

Farmacologia e Terapêutica. Assim, a transmissão dos conhecimentos subjacentes a cada tema será, 

na medida do possível, acompanhada de exemplos práticos relevantes no contexto actual. Estas 

aulas serão de natureza expositiva mas serão desenvolvidas, sempre que oportuno, com a 

participação activa dos alunos, procurando desenvolver nestes a capacidade de raciocínio e de 

integração de conhecimentos e estimular o espírito crítico. 

Ao longo de dez horas teórico-práticas, os alunos, reunidos em grupos, terão oportunidade para 

explorar os recursos bibliográficos disponíveis e realizar actividades de natureza teórico-prática 

(fichas de exercícios, discussão/resolução de problemas…), sempre que possível segundo uma 

dinâmica PBL/POL. Nas restantes sete horas previstas os alunos farão a análise e discussão em 

grupos de temas de áreas inovadoras da farmacologia e terapêutica. O trabalho será desenvolvido 

com o apoio próximo do docente, apresentado aos colegas e debatido no final. 

A classificação final do aluno na área disciplinar de Princípios Gerais de Farmacologia resulta da 

média ponderada entre uma componente de avaliação contínua e uma componente de avaliação 

final. É igualmente possível a aprovação à disciplina mediante a realização de um exame de recurso, 

em época a designar para o efeito. Na primeira situação, contribuem para a classificação final do 

aluno, arredondada à unidade, a avaliação contínua (peso relativo de 35% na classificação final) e a 

componente de avaliação final (peso relativo de 65% na classificação final), ambas arredondadas às 

décimas. Para a avaliação contínua contribuem a média aritmética das fichas de avaliação contínua 

realizadas ao longo das aulas teórico-práticas e a classificação obtida nos trabalhos de grupo 

desenvolvidos pelos alunos, sobre áreas inovadoras da farmacologia e terapêutica. A avaliação final 

consiste em uma frequência (arredondada às décimas) – 1ª chamada – ou, em alternativa, num 

exame escrito e um exame oral (arredondados às décimas e unidades, respectivamente; com igual 

peso relativo) – 2ª chamada. A aprovação à disciplina fica, nestes casos, condicionada à obtenção de 

classificações mínimas de 10 na componente de avaliação final (1ª ou 2ª chamada) e 8,0 no exame 

escrito (para quem optar por esta alternativa). No caso específico da 1ª chamada, a aprovação à 

disciplina fica ainda condicionada à obtenção de uma classificação mínima de 10 na componente de 

avaliação contínua. No caso específico da 2ª chamada de avaliação, a obtenção de uma classificação 

não inferior a 9,5 e inferior a 16,5 no exame escrito dispensa da realização do exame oral, tendo, 

nesta situação, o exame escrito um peso relativo de 65% na classificação final do aluno. Finalmente, 

a aprovação em exame de recurso está dependente da realização obrigatória de um exame escrito e 



um exame oral que contribuirão em partes iguais para a classificação final do aluno, arredondada à 

unidade. A aprovação à disciplina fica, nesta situação, condicionada à obtenção de uma classificação 

mínima de 8,0 no exame escrito. 

Independentemente da alternativa de avaliação considerada, o acesso às componentes de avaliação 

finais (1ª chamada, 2ª chamada e exame de recurso) está reservado aos alunos que não estejam 

reprovados por faltas. Serão considerados aprovados à disciplina de Princípios Gerais de 

Farmacologia os alunos cuja classificação final arredondada às unidades seja igual ou superior a 10. 

Em todas as situações omissas dos presentes métodos de avaliação aplica-se o “Regulamento dos 

princípios a observar na Avaliação dos Discentes”. 

 

CALENDARIZAÇÃO DAS ACTIVIDADES PARA 2014-2015 
 

Tabela I –Calendarização das aulas Teóricas e das aulas Teórico-Práticas 

SSEECCÇÇÕÕEESS  TTEEMMÁÁTTIICCAASS  TT    ((hh))  DDAATTAA((SS))  
TTPP    

((hh))  
DDAATTAA((SS))  

T1. Apresentação da disciplina e conceitos 
gerais 

1 22/10 2 29/10 

T2. Farmacologia experimental e ensaios 
clínicos 

1 22/10 0 - 

T3. Formas farmacêuticas e vias de 
administração 

2 29/10 2 05/11 

T4. Farmacocinética 2 05/11 2 12/11 

T5. Farmacodinamia 2 12/11 2 19/11 

T6. Aspectos legislativos e regulamentares do 
medicamento 

2 19/11 0 - 

T7. Iatrogenia medicamentosa e 
farmacovigilância 

2 26/11 2 26/11 

T8. Variabilidade interindividual na resposta a 
fármacos 

3 03/12 e 10/12 0 - 

T9. O futuro, agora: proteínas terapêuticas, 
anticorpos monoclonais e terapia génica 

7 
03/12, 10/12 e 

17/12 
0 -  

TOTAL  22  10  

 


