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• a) Apresentação da disciplina e do corpo docente. Bibliografia 
obrigatória e de apoio. Avaliação.

• b) Objectivosdo ensino de Farmacologia.
Programa das aulas teóricas, teórico-práticas e práticas; 

seminários. 
Portfolio da disciplina; avaliação.

• c) Conceito de Farmacologia. Distinção entre fármaco, 
medicamento e tóxico.

• d) Nomes químico, comum ou genérico (e DCI) e comercial dum 
fármaco; especialidades farmacêuticas. Produtos magistrais e 
oficinais. MSRM e MNSRM.

• e) Efeito principal e efeitos secundários; reacções adversas (tipo 
A, B, C, D e E); eventos (ou acontecimentos) adversos.

• f)Conceitos de Farmacologia, Farmacologia Clínica, Terapêutica, 
Toxicologia, Farmácia, Farmácia Galénica, Farmacocinética e 
Farmacodinamia.
Farmacologia Clínica: Fases I, II, III e IV.  

SUMÁRIO
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• g)  Estruturas responsáveis pela introdução e vigilância dos medicamentos 
em Portugal (INFARMED) e na União Europeia (Agência Europeia do 
Medicamento - EMEA); interligação. Medicamentos sujeitos ou não sujeitos 
a receita médica (MSRM ou MNSRM). Comparticipações no custo dos 
medicamentos. Publicidade aos medicamentos.

• Autorização de Introdução no Mercado (A.I.M. ) de medicamentos  novos: 
por processo nacional, por processo centralizado, por processo 
descentralizado e por reconhecimento mútuo. Partes dum processo -
farmacêutica, fármaco-toxicológica e clínica, e administrativa.

• Informação sobre cada especialidade farmacêutica  –resumo das 
características do medicamento (RCM ), folheto informativo (FI ) e 
embalagem e rótulo.

• Comparticipação de medicamentos em Portugal (VTA).
• Publicidade aos medicamentos.

SUMÁRIO - continuação
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FARMACOLOGIA NA LICENCIATURA EM 
CIÊNCIAS BÁSICAS DA SAÚDE / 

MESTRADO INTEGRADO DE MEDICINA

• Interface entre a FISIOLOGIA e a BIOQUÍMICA e as 

DISCIPLINAS  CLÍNICAS

• ANATOMIA / FISIOLOGIA / BIOQUÍMICA ����

FARMACOLOGIA ���� TERAPÊUTICA
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Competências mínimas a adquirir em 
Farmacologia

Perceber: - o trajecto dos fármacos no organismovivo  
(farmacocinética);

- o mecanismo de acção e efeitosdos fármacos 
(farmacodinamia)

- a sua utilidade terapêutica(benefício/risco e valor 

terapêutico acrescido) e/ou o seu uso como ferramenta 
experimental;

- a sua potencial toxicidade.

Desenvolver: - a capacidade e motivação individuaispara 
aprendizagem ao longo da vida, de modo a    
contrariar o aumento desnecessário da utilização 

dos fármacos e da morbilidade associada ao seu consumo
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Atitudes a desenvolver durante o curso de Farmacologia 
(embora não ensinadas de forma explícita);

• Atitude inquiridora baseada na curiosidade intelectua l e no desejo 
de adquirir formação baseada em conhecimentos cientí ficos 
actualizados;

• Plasticidade e determinação na procura do conhecimento ;

• Responsabilidade e integridade profissionais ;

• Atitude profissional no contacto com os colegas, utentes, doentes e 
animais de experiência;

• Atitude autocrítica construtiva e capacidade de reflectir sobre o 
desempenho;

• Modificação para o desenvolvimento individual e auto-aprendizagem 
contínua 
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O Ensino da Farmacologia – Como 
se processa? 

• Matéria veiculada de forma factual pelo docente (Aulas Teóricas 

e Teorico-prát.). Orientação / prescrição de tarefas. Mensagens.

• Aulas Práticas de Demonstração

• Aprendizagem baseada em casos simulados ou em problemas

(“problem –based learning “ (PBL)), principalmente nas práticas

• Ensino assistido com recurso a métodos informáticos (utilizando 

modelos farmacológicos e/ou pesquisas na internet). 

• WOC.
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Aulas Práticas de Demonstração

• Realização de experiências em órgãos isolados 
ou in vivo, com o objectivo de mostrar algumas 
das metodologias usadas em Farmacologia 
experimental, no estudo de fármacos

• Pretende-se estimular, no Aluno, o interesse pela 
observação e participação em tarefas
experimentais.
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Aprendizagem baseada em “casos simulados” ou 
em problemas

• É utilizada em numerosas escolas médicas;

• Necessita uma introdução teórica sobre o tema proposto antes 
de prosseguir com a apresentação do caso clínico ou do    

problema. Precisa de espaço, tempo e recursos!

Vantagens:

-possibilita a integração do conhecimento sobre fármacos 
no contexto da sua utilização clínica;

-desenvolve a aquisição efectiva de conhecimentos por auto-
aprendizagem;

-se aplicada de forma vertical permite a interligação dos 
conhecimentos entre diferentes disciplinas básicas e 
clínicas e favorece o interesse e a motivação.
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O Ensino Assistido Por 
Computador 

• Com recurso àInternet, o Aluno vai procurar modelos 
farmacológicos ou bibliografia pertinente e actualizada , 
procurando com o auxílio de um docente, a solução do 
problema que lhe é apresentado;

• O recurso à Internet é uma ferramenta importante na 
aprendizagem;

• Existem programas interactivos que substituem 
parcialmente a experimentaçãoin vivo, nas aulas práticas, 
embora esta metodologia seja limitativa no ensino do rigor, 
da variabilidade experimental e na interpretação das falhas. 
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Outras Fontes Bibliográficas

• Sumários, textos e material informático (slides) 
resultante das aulas teóricas. Protocolos terapêuticos.

• Material didáctico elaborado para o programa das 
aulas práticas;

• Protocolos experimentais das aulas práticas de 
demonstração;

• Revistas da especialidade disponíveis no Instituto de 
Farmacologia e Terapêutica Experimental e  na 
Biblioteca da Faculdade.  Web.
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ESCOLARIDADE
de  FARMACOLOGIA I (ver GUIA)

• Aulas teóricas: duas por semana, não 
sendo de presença obrigatória (mas há
valorização das presenças). Haverá
orientação para trabalho do estudante.

• Aulas práticas ou teórico-práticas:

(2 h por aula) – frequência obrigatória

• Seminários  de Farmacologia:  em data a 
anunciar oportunamente. Obrigatórios.
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AVALIAÇÃO DOS ALUNOS

• Ver Guia de Estudo
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CONCEITOS DIVERSOS:

• Fármaco (drug) – agente    químico   capaz   de modificar  

as funções dos seres vivos (pode ter uma boa ou má

relação benefício / risco) 

• Tóxico – fármaco com acção nociva e eventualmente

mortal (má relação benefício / risco).

• Medicamento – fármaco (s) com efeitos benéficos no 

tratamento ou prevenção de doenças (boa relação 

benefício / risco):
- uso profiláctico ou preventivo
- uso paliativo 
- uso sintomático
- uso curativo
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Conceitos

• Farmacologia
– Ciência que estuda os fármacos

• Farmacologia Geral
• Farmacologia Especial (grupos farmacológicos – classif ATC)

• Farmacologia Clínica (após a fase pré-clínica)
– Ciência que estuda os fármacos na espécie humana

• Terapêutica
– Arte de tratar, com e sem fármacos

• Toxicologia
– Campo de estudo: estudo dos tóxicos e das acções e 

efeitos tóxicos dos medicamentos. 
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Fases da Farmacologia Clínica

AIM



Processo de I & D
Fase de I&D Inv & Desc D. Pré-clín   Fase I Fase II Fase III Registo Fase IV

---------------------------- ----------------------------------- ------------------ ----------------------------------- ----------- ------------------------

Actividades Apoiando-se em inv.  Toxicidade. Segurança e eficácia.  AIM Segurança.

Principais exploratória de base Segurança. Acerto de doses

para identificar alvos,     Acções e Novas indicaç

a investigação inicial      efeitos. Efectividade.

sobre novos com- Métodos

postos é desenvolvida     analíticos

em laboratório (triagem  específicos.

de alto rendimento, 

identificação de pistas 

e optimização) para

seleccionar os 

compostos mais 

promissores

Taxa de sucesso* Menos de 1% Menos de 1%    70%  50%    50%       90% n.a.

Tempo 4 – 6 anos 1 ano 1-1,5  1-2      2-3        1-2         Vários anos

anos anos    anos      anos

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* nº de potenciais medicamentos que passam com sucesso à fase seguinte de I & D
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FARMÁCIA

Estuda o modo de extrair, preparar, compor e dispen sar as 

substâncias químicas utilizadas com fins terapêutic os

FARMACOGNOSIA 

Identifica a origem vegetal dos medicamentos e suas  propriedades

QUÍMICA FARMACÊUTICA

Ocupa-se  também da síntese de novos produtos

BIOFARMÁCIA 

Estuda o modo como a formulação farmacêutica influe ncia a 

conduta farmacocinética e farmacodinâmica

Aspectos Relacionados
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ASPECTOS A INTEGRAR NA FARMACOLOGIA

�FARMACODINAMIA

�FARMACOCINÉTICA 

� FARMACOGENÉTICA

�TERAPÊUTICA GÉNICA

�FÁRMACO-EPIDEMIOLOGIA

� FARMACOECONOMIA

�FARMACOVIGILÂNCIA

�PATOLOGIA IATROGÉNICA

�TOXICOLOGIA AMBIENTAL
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• Fármaco (princípio activo) � medicamento
– Especialidades farmacêuticas
– Produtos magistrais
– Produtos oficinais

Efeito principal (indicação clínica)
Efeitos adversos / reacções adversas
Efeitos tóxicos (sobredosagem)
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Eventos adversos

Reacções adversas

Imputação

Ao 
medicamento
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CATEGORIAS DOS MEDICAMENTOS
(de acordo com o processo de obtenção)

PRODUTOS OFICINAIS:
• medicamentos naturais
• produtos químicos puros
• preparações galénicas (ex: Soluto aquoso de 

eosina a 2%)

PREPARAÇÕES MAGISTRAIS :
• destinadas  a um único doente
• composição indicada pelo médico
• preparação extemporânea

ESPECIALIDADES FARMACÊUTICAS :
• preparação anterior ao seu uso;
• embalagem adequada;
• denominação especial;
• autorização de venda.
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CLASSIFICAÇÃO DOS MEDICAMENTOS
(de acordo com o uso clínico)

PREVENTIVOS – dados a indivíduos sãos
•Vacinas
• Anti-microbianos ou anti-bacterianos
•Anti-parasitários
•Anticoncepcionais

SUBSTITUTIVOS – resolvem as carências do organismo:
•Exógenas (alimentares) – vitaminas, oligoelementos
•Endógenas:

- Definitivas – insulina, estrogéneos, etc.
- Transitórias – progesterona, vit. K, etc.

ETIOTRÓPICOS - corrigem a causa da doença
Anti-microbianos (bactericidas e bacteriostáticos) 
Anti-víricos
Anti-parasitários

SINTOMÁTICOS – aliviam os sintomas, mas não interfere m com a causa da doença; 
melhoram a  qualidade de vida

•Analgésicos
•Antipiréticos
•Anti-hipertensores
•Modificadores cardíacos
• Etc, etc, etc.
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MEDICAMENTOS ÓRFÃOS

• São produtos medicinais: 

- para doenças raras (menos de 5 casos em cada 10.000 pessoas) (mas 
numericamente numerosas)

- com custos de desenvolvimento superiores ao retorno esperado com o 
investimento 

• Falta de promotores (“Sponsor”) para o desenvolvimento de 
medicamentos órfãos;

• Todavia, as pessoas que sofrem de doenças raras têm os mesmos 
direitos que os seus concidadãos a disporem de medicamentos 
seguros e eficazes…

• Existem mecanismos de compensação para as empresas farmacêuticas que os 
desenvolvem…
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Nomes dos fármacos / medicamentos:
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O que é um genérico?

• Comercializado pelo nome genérico

• Com protecção de patente caducada

• Mais barato (…)

• Qualidade farmacêutica idêntica 

• Bioequivalência? (� aula teórico-prática)
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Autorização de Introdução no Mercado (AIM) 
do medicamento

• AIM � concessão por autoridade 
regulamentar

• AIM � comparticipação (a pedido do 
titular da AIM) (� verificação do Valor 
Terapêutico Acrescido …)



29

Estrutura regulamentar em Portugal e na 
União Europeia

• Agências nacionais do medicamento
– Portugal � INFARMED

• Agência Europeia do Medicamento � EMEA

• Agência americana do medicamento e alimentos: FDA

• Ligações?

• Funções?

• Legislação sobre o medicamento
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Tipos de AIM:

+ Procedimento descentralizado
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Processo para uma AIM

• Parte administrativa (inclui o RCM, FI, 
rótulos)

• Parte farmacêutica (qualidade)

• Parte fármaco-toxicológica

• Parte clínica (fases I, II e III)

Parte pré-clínica
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AIM Nacional

• Processo completo (com documentação 
farmacêutica, tóxico-farmacológica e clínica, e 
administrativa)

• Processo bibliográfico
– Cópias ou similares (ainda existem?)

– Genéricos (mas também existem euro-genéricos!)
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• Também a cartonagem e o rótulo têm de ser 
aprovados
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Breve História da Farmacologia

• Início:  Medicamentos = misturas impurasde 
composição mal conhecida e com origem em plantas ou 
animais. Ao médico era exigido conhecer apenas os
efeitosque se podiam antecipar de uma dada 
preparação;

(como aceitar o ressurgimento do uso das plantas?)

• Nos últimos 70 anos a situação mudou e hoje exige-se 
a um médico que conheça os efeitos conhecidos de um 
fármaco, o seu  mecanismo de acção , as suas vias de 
eliminação, os seus efeitos adversos e a sua toxicidade 
potencial… É POSSÍVEL?
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História da Farmacologia
• Claudius Galeno(129-200A.C.)- ambas, a teoria e a prática 

contribuem para o uso racional dos medicamentos.
• Paracelsus(1493-1541D.C.)- Procurou conhecer os ingredientes 

dos remédios…”todas as coisas podem ser venenos; só a dose 
determina que uma coisa não seja um veneno”.

• Johan Jakob Wepfer(1620-1695) – o primeiro a verificar, por 
experimentação animal as acções farmacológicas ou tóxicas. 

• Rudolf Buchheim(1820-1879) – fundou o primeiro instituto de 
farmacologia na universidade de Dorpat (Tartu, Estónia) e 
considerou a farmacologia uma disciplina científica autónoma.

• Oswald Schmiedberg (1838-1921) – criou conceitos 
fundamentais como a relação entre  estrutura - actividade, 
receptor e outros 

• Criação da 1ª revista de farmacologia em 1909:The Journal of . 
Pharmacology and Experimental Therapeutics, que persiste.

• …
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Natural:
• mineral

• vegetal (os mais abundantes deste grupo)

• animal

ORIGEM DOS MEDICAMENTOS

•Outras origens
•Síntese química (os mais numerosos) 

•Semi-síntese

•Biotecnologia
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EVOLUÇÃO DOS FÁRMACOS ATÉ AO SEU USO TERAPEUTICO

Estudos de estrutura – actividade. Rastreio da actividad e em 
geral. Há efeito biológico?

Rastreio farmacológico específico:

Cardiovascular, renal, etc

Fases da vida de um fármaco

Farmacêutica

-Estabilidade

-Impurezas

-Forma farmacêutica

-Dosagem

….

Farmacológica

Mecanismo de acção 
Farmacocinética

Toxicológica

-Teratogenia

-Mutagenicidade

-…
Farmacologia 

Clínica

Terapêutica
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ESTRATÉGIA, CONDUTA E POLÍTICA DE 
SAÚDE

Capital de 

risco

Capacitação

Tecnologia

Investigação

Pré-clínica

Desenvolvimento

clínico

Toxicologia, 

Formulação,

Libertação do 

fármaco

Farmacocinética

Desenvolvimento

clínico

Fases I - III

Regulamentação, 

Qualidade,

Produção 

industrial

Pós-

comercialização

Fase IV
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CARACTERÍSTICAS DO FÁRMACO IDEAL

• Acção biológica selectiva

• Sem efeitos laterais

• Sem toxicidade

• Fácil administração

• Eficaz no período em que deve estar presente
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CRITÉRIOS PARA ESCOLHA 
RACIONAL DE UM MEDICAMENTO

• Eficácia (em ensaios clínicos) / efectividade (ambiente real)
– Marcadores substitutivos / surrogados?
– Marcadores finais?
– Relevância clínica?
– Fontes de informação?

• Segurança (risco)
– Horizonte temporal? Exposição? Imputação? Informação?

• Conveniência (adesão; administração; interacções…)
– Marginal? Real? Mais valia? Para escapar ao genérico?!

• Custo (para a Sociedade? Para o doente? Para o SNS?)
– Directo e indirecto? Valor terapêutico acrescido? Custo-efectividade? 

Custo-utilidade (qualidade de vida)?
– Tudo é quantificável?
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E o que diz a publicidade?

• Lei…
– Da legislação à realidade…. 

– Situação europeia e mundial?

– Publicidade ao público dos MSRM, para além 
dos MNSRM?
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Critérios de escolha de um 
medicamento

• Eficácia / efectividade

• Segurança

• Conveniência

• Custo

� Qual é o “peso” de cada um destes 
componentes na escolha de um medicamento? 
[� Escolha multiestruturada]



45

Estatuto de cedência do 
medicamento ao público

• MSRM

• MNSRM

– Critérios para esta classificação?

– [MNSRM: seguro, com tempo suficiente de 
mercado, para situações clínicas diagnosticáveis 
pelo doente e não complicadas...]

– O MNSRM não é comparticipado (excepto por 
razões de Saúde Pública)
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Comparticipação de medicamentos em 
Portugal  (é própria de cada país)

• Segundo a MBE !
• Tem de haver sempre um comparador (quando preenche uma 

lacuna terapêutica o comparador é a inexistência de 
medicamento)

• Comparticipação em cinco escalões mais a comparticipação de 
patologias especiais (em portarias)

• Os que não têm mais valia terapêutica (Valor Terapêutico 
Acrescido - VTA) têm de ter um preço igual ou inferior a um 
comparador, já comparticipado (e se tiver menos eficácia e/ou 
mais risco? Justifica-se o preço?)

• Os que têm valor terapêutico acrescido têm de demonstrar que 
valem o que custam (fazem estudos fármaco-económicos)
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Conceitos a reter / Mensagens

Fármaco, medicamento e tóxico

Efeito principal, efeito adverso e efeito tóxico

Nomes de um fármaco; tipo de preparações

Farmacologia (Experimental e Clínica), Farmacologia 
Clínica (fases I à IV), Terapêutica e Toxicologia

Tipos de AIM; RCM, FI

Critérios para a escolha racional de um medicamento
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Questão para “casa”

O Bevacizumab (Avastin*) e o Ranibizumab 
(Lucentis*) ligam-se ao VEGF, impedindo a sua 
ligação aos respectivos receptores, tendo a indicação 
clínica de carcinoma metastizado do cólon e/ou do 
recto e degenerescência macular associada com a 
idade (DMI) (neovascular húmida), respectivamente 
(dos RCMs). Foram desenvolvidos pela mesma 
empresa e têm uma diferença de custo de cerca de 
100x. É legítimo prescrever Avastin* (o mais 
barato) para a DMI?



49



50

MEDICINAS ALTERNATIVAS
(ou complementares?)

•Homeopatia

•Alopatia

•Sistemas Terapêuticos Antroposoficamente Orientados

•Naturo-Terapia 

•….
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HOMEOPATIA

Samuel Hahnemann
1755-1843

1. Vitalismo : doenças e cura são processos imateriais.
Os fármacos possuem acções “espirituais”.

2. Sintomatologia : a escolha do medicamento é determinada 
pelos sintomas e não pela causa da doenç a.                                                              

Se uma doença tem, por ex. 5 sintomas administram-s e 5 
medicamentos.

3. Princípio da semelhança : uma substância que causa 
sintomas numa pessoa saudável é adequada para curar uma 
doença que causa os mesmos sintomas.       ex: digi talis

4. Potenciação : diluindo sucessivamente a substância induz-se 
aumento da sua eficácia (até 10 60)

5. Monoterapia : tratamento com uma única substância
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ALOPATIA  (1735-1821)
(doença contida nos fluidos orgânicos)

• Sangrias

• Eméticos ou 
vomitivos

• Purgantes

Existem outros significados para 
alopatia…
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SISTEMAS TERAPÊUTICOS 
ANTROPOSOFICAMENTE ORIENTADOS

(R. Steiner)

Inspira-se nas artes e humanidades

1. Os medicamentos existem na natureza por predestinação

2. Os medicamentos actuam de forma espiritual

3. Os medicamentos de síntese, por não existirem na 
natureza, não devem ser utilizados

4. A selecção de remédios é feita com base no simbolismo
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Representa a síntese de
proteínas

Ex: Uso de morangos + folhas de videira

Capacidade de sintetizar 
açúcar

Juntas são benéficas para as doenças do 
fígado (órgão metabólico)

SISTEMAS TERAPÊUTICOS ANTROPOSOFICAMENTE 
ORIENTADOS
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NATUROTERAPIA
- FITOTERAPIA (terapia com base em extractos 

vegetais)

Um fito-fármaco por ser extraído de uma planta 
(natureza) é mais eficaz que o princípio activo (a 
mesma substância principal) obtido por síntese 
química

Não tem em conta:

1. Que uma planta não tem só um princípio activo e que 
pode haver efeitos colaterais com o seu uso

2. É difícil quantificar com rigor a substância activa
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TÉCNICAS TERAPÊUTICAS

.Acupunctura

.Mesoterapia

.Fitoterapia

.Relaxamento

.Outras
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ACUPUNCTURA

Técnica fundamental do sistema médico chinês

A inserção de agulhas em pontos precisos favorece o  
reequilíbrio do sistema energético – vital

E a explicação ocidental?

• Os pontos situam-se numa série de canais ou “meridian os”
através dos quais se distribui a energia vital ou “ch i”
por todo o corpo.

• Objectivos : • Reequilibrar

• Estimular

• Sedar, o fluxo vital.
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ACUPUNTURA

MERIDIANOS
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ACUPUNTURA
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MESOTERAPIA

Aplicação de medicamentos na pele ou tecido subcutâneo, no local onde 

vai actuar. É um modo de administração.

Pretende-se:

� Atingir concentração elevada do fármaco no local de a cção

� Obter poucos efeitos colaterais

Usa-se para:

�Tratamento de gordura localizada (ex: fosfatilcolina)

(sessão semanal, 10 semanas)

� Celulite

� Estrias

Só é eficaz se associada a reeducação alimentar e práti ca de 
exercício
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RELAXAMENTO

Ajuda a reduzir a ansiedade e a controlar física e 
emocionalmente as situações diárias

Formas de relaxar:

•Respiração profunda

•Relaxamento muscular progressivo

•Repetição de palavras

•Imaginação canalizada (visualização)


