
 

 

 

 
 

Planificação/Critérios 
Ano Letivo 2022/2023 

 

Nível de Ensino: Secundário  Disciplina: AFF – Anatomia, 
Fisiologia e Farmacêutica 

 Ano: 2º  Curso: Profissional TAF 

 

Planificação Anual 

Semestre Módulo Conteúdos Programáticos/Domínios 
Tempos 
letivos 

 
1.º 

UFCD 10146 – O 
medicamento – 

formas 
farmacêuticas, 

vias de 
administração e o 

percurso no 
organismo 

1. Teoria celular 
O que é uma célula; Funções comuns da célula; Constituição da célula – membrana celular, 
citoplasma, núcleo; Organização de um organismo 
2. Anatomia e fisiologia do corpo humano 
Pele e estruturas anexas – epiderme, derme e hipoderme; Sistema digestivo e sua constituição 
(Glândulas salivares, Pâncreas, Vesícula biliar; Tubo digestivo – boca, faringe, esófago, estômago, 
intestino delgado, intestino grosso, reto, ânus); Sistema respiratório e sua constituição (Fossas 
nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios, pulmões) 
3. O medicamento 
Origem, constituição, definição e identificação; Finalidade – terapêutica, profilática; Classificação do 
medicamento – medicamento manipulado, medicamento industrial, medicamentos simples, 
medicamentos compostos, medicamentos de uso interno, medicamentos de uso externo; Classificação 
quanto à dispensa – Medicamento Sujeito a Receita Médica (MSRM) e Medicamento Não Sujeito a 
Receita Médica (MNSRM), Receita médica renovável; Comparticipação do medicamento – escalões de 
comparticipação; Efeito do medicamento – terapêutico, laterais ou secundários, adversos e tóxicos; 
Definição de dose e efeito terapêutico; Dose terapêutica mínima; Dose terapêutica média; Dose 
terapêutica máxima; Dose tóxica; Definição de margem terapêutica, posologia; Prazo de validade e 
conservação 
4. Formas farmacêuticas 
Definição de formas farmacêuticas; Tipologia de formas farmacêuticas e vias de administração 
(cutânea, oftálmica, nasal, vaginal); Preparações sólidas – pós, granulados, comprimidos, drageias, 
cápsulas; Preparações Líquidas – soluções, suspensões, emulsões, xaropes; Preparações para uso rectal 
– supositórios, enemas e microenemas; Preparações vaginais – óvulos; Preparações para uso 
parentérico – injetáveis e implantes; Preparações para uso oftálmico – colírios, soluções para lavagem 
ocular, preparações oftálmicas semisólidas (pomadas) e implantes oftálmicos; Preparações para 
aplicação na pele – classificação do grau de penetração na pele (epidérmicas, endodérmicas, 
diadérmicas); Preparações líquidas – emulsões, linimentos, loções; Sistemas transdérmicos; Aerossóis 
5. Vias de administração 
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Administração entérica – via oral, sublingual, rectal; Administração parentérica – via 
intravenosa/endovenosa, via intramuscular, via subcutânea e via intradérmica; Outras vias de 
administração – via dérmica ou cutânea, via pulmonar ou inalatória 
6. O percurso do medicamento no organismo 
Conceitos gerais – matéria prima, substância ativa, excipiente, farmacologia; Conceitos básicos de 
química – química, matéria, átomo, elemento, molécula (Tipos de ligações químicas – iónica, 
covalente apolar, ponte de hidrogénio; Tipos de ácidos – ácidos fortes ácidos fracos; Tipos de bases – 
bases fortes, bases fracas e sais; Escala de pH; Moléculas orgânicas – glúcido, lípidos, proteínas, ácidos 
nucleicos; Conceito de solubilidade); Etapas entre a administração do princípio ativo e a obtenção do 
efeito terapêutico – fase biofarmacêutica, fase farmacocinética, fase farmacodinâmica, sistema 
LADME; O ciclo geral dos medicamentos (Absorção e seus mecanismos (transporte ativo e passivo); 
Distribuição e fatores que condicionam a distribuição; Metabolização ou biotransformação; Eliminação 
e suas vias (via renal, via biliar, via pulmonar, secreção sudorípara, salivar e láctea)); 
Farmacodinâmica e mecanismos de ação; Populações especiais (a criança, a grávida, o idoso, o 
insuficiente renal e hepático) 

UFCD 10147 – 
Reações adversas 
a medicamentos 

1. Legislação atual de farmacovigilância 
2. Imputação de causalidade 
3. Boas práticas de farmacovigilância 
4. Estudos de vigilância pós-marketing 
5. Gestão de risco 
6. Deteção de sinal, sua definição, metodologias e importância 
7. Principais reações adversas 
8. Procedimentos de notificação de reações adversas/efeitos indesejáveis de medicamentos 
9. Sistema de qualidade em farmacovigilância 
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UFCD 10153 – 
Noções básicas 

do sistema 
reprodutor e o 

aconselhamento 
farmacêutico 

1. Anatomia do aparelho reprodutor feminino 
Órgãos genitais femininos (externos e internos), Mamas, Ciclo menstrual, Ovulação, Fecundação, 
Gravidez 
2. Anatomia do aparelho reprodutor masculino 
Órgãos genitais masculinos (externos e internos), Ejaculação 
3. Controlo hormonal 
4. Principais patologias associadas ao aparelho reprodutor feminino e masculino 
5. Aparelho reprodutor feminino 
Dismenorreia, Síndrome pré-menstrual, Menstruação irregular, Infeções vulvo-vaginais, Higiene 
Métodos contracetivos: Métodos naturais - Método do calendário, Cálculo do período fértil, Método do 
muco cervical, Método da temperatura basal, Método sinto-térmico; Métodos cirúrgicos - Esterilização 
feminina, Esterilização masculina; Métodos barreira: Preservativo, Dispositivo Intra-Uterino; Métodos 
hormonais - Pílula oral combinada, Sistemas transdérmicos, Anel vaginal, Pílula progestativa, 
Injetável, Implante, Dispositivo de Libertação Intra-Uterino; Contraceção emergência; Método não 
hormonal - Dispositivo Intra-Uterino; Método hormonal – progestativo; Método progestativo inicial; 
Método progestativo atual; Modulador seletivo dos recetores da progesterona 
6. Perguntas a colocar ao utente 
7. Aconselhamento de MNSRM e produtos de saúde 
8. Encaminhamento para o médico 
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2º 

UFCD 10154 – 
Noções básicas da 

pele e o 
aconselhamento 

farmacêutico 

1. Estrutura e função da pele 
Funções da pele, Anatomia da pele, Estrutura da pele, Estruturas especializadas da pele, Funções da 
superfície cutânea 
2. Tipos de pele 
Determinação do tipo de pele: Avaliação da pele, Influências 
3. Aspetos farmacêuticos da terapia dermatológica 
Dermofarmacologia tópica, Mecanismos de penetração cutânea, Fatores que interferem na penetração 
cutânea 
4. Gestos Importantes 
Higiene, Produtos utilizados na higiene cutânea, Tratamentos cosméticos, Desodorizantes e anti-
transpirantes 
5. Envelhecimento cutâneo 
Tratamento de rugas 
6. Acne 
Epidemiologia, Aspetos patológicos da acne: Fisiopatologia, Características clínicas, Fatores 
desencadeantes, Tratamento 
7. Rosácea 
Características clínicas, Tratamento 
8. Calos e calosidades 
Características, Sintomatologia, Prevenção, Terapêutica, Terapêutica farmacológica, Terapêutica não 
farmacológica 
9. Agressões na pele 
Proteção solar, Queimaduras, Fatores que caracterizam as queimaduras, Princípios gerais de 
terapêutica, Feridas, Antissépticos e desinfetantes 
10. Dermatites 
Dermatite atópica, Dermatite seborreica, Dermatites de contacto: Dermatite de contacto irritativa 
primária, Dermatite da fralda, Dermatite irritativa primária da mão, Dermatite de contacto alérgica 
11. Infeções bacterianas 
Impetigo, Foliculite, Furunculose, Erisipela e celulite 
12. Infeções virais 
Varicela, Zona, Herpes, Verrugas, Molluscum contagiosum, Doença Mão-Pé-Boca 
13. Infeções fúngicas 
Micoses cutâneas mais comuns, Tratamento 
14. Prurido e urticária 
Prurido: Causas, Classificação, Prurido generalizado, Prurido localizado, Terapêutica tópica; Urticária: 
Características, Causas, Fármacos, Alimentos e aditivos alimentares, Pólen, Picada de insetos, 
Urticária física por contacto, Urticária física por dermografismo, Urticária física por frio, Urticária 
física por calor, Urticária física por pressão, Urticária física solar, Urticária física aquagénica, Urticária 
idiopática, Tratamento 
15. Perguntas a colocar ao utente 
16. Aconselhamento de MNSRM e produtos de saúde 
17. Encaminhamento para o médico 
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UFCD 10155 – 
Noções básicas 
sobre principais 
alterações 
metabólicas e o 
aconselhamento 
farmacêutico 

1. Nutrição 
Metabolismo, alimento e nutrientes, Roda dos alimentos, Dieta mediterrânica 
2. Obesidade 
Noções genéricas sobre Índice de Massa Corporal (IMC), Classificação, tratamento e prevenção 
3. Diabetes mellitus 
Definição e classificação, Critérios de diagnóstico de diabetes, Complicações agudas e crónicas: 
Hipoglicemia: sintomas e tratamentos, Hiperglicemia, Cetoso/cetoacidose, Complicações crónicas – 
microvasculares e macrovasculares; Autovigilância e autocontrolo, Aconselhamento com os cuidados 
diários: pé diabético, Terapêutica não farmacológica, Alimentação e exercício físico, Terapêutica 
farmacológica: Insulina – dispositivos e técnica, Antidiabéticos orais 
4. Tiroide 
Definição sintomas, Patologias da tiroide, Terapêuticas farmacológicas 
5. Perguntas a colocar ao utente 
6. Aconselhamento de MNSRM e produtos de saúde 
7. Encaminhamento para o médico 

 

UFCD 10156 – 
Noções básicas 

sobre 
antibioterapia e o 
aconselhamento 

farmacêutico 

1. Organização celular 
2. Classificação dos seres vivos e principais características 
Reino Monera, Reino Protista, Reino Fungi, Reino Plantae, Reino Animalia 
3. Constituição da célula 
4. Divisão das células de acordo com a organização celular 
5. Eucariota versus Procariota 
6. Relação parasita/hospedeiro 
Tipos de relação: Parasitismo (bactérias, vírus, fungos, vermes, artrópodes, protozoários), 
Comensalismo (saprófitas, parasitas), Mutualismo 
7. Infeção 
Agentes Infeciosos (bactérias, vírus, fungos, parasitas), Formas de transmissão, Mecanismos de defesa, 
Abordagem prática na farmácia 
8. Microbiologia 
Bactérias – definição, estrutura e tipos, Doenças: Salmonelose, Botulismo, Gastroenterite, Faringite 
estreptocócica, Pneumonia bacteriana, Meningite, Tuberculose, Septicemia 
9. Vírus 
Estrutura viral, Tipos de infeção, Etapas da patogenia viral (adsorção, penetração, descapsidação, 
biossíntese, encapsidação, extrusão ou libertação), Prevenção e vacinação 
10. Fungos 
Constituição, Doenças: Micoses comuns (candidíase, pitiríase versicolor, tinha do couro cabeludo, 
tinha da barba, tinha do corpo, tinha da mão, tinha do pé) 
11. Antibióticos 
Definição, Tipo – antibióticos naturais, semissintéticos, e sintéticos, Vias de administração – oral, 
parentérica, venosa, Mecanismos gerais de ação: Ação bactericida, Ação bacteriostática; Escolha do 
antibiótico, Resistência bactéria: Natural, Adquirida, Fatores contributivos, Meios de atuação, Causas 
da falha terapêutica; Princípios gerais da terapêutica antibacteriana, Principais grupos de antibióticos 
usados na terapêutica: Antibióticos anti-parietais, Antibióticos membrano-activos, Antibióticos 
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inibidores da síntese proteica, Antibióticos inibidores da síntese dos ácidos nucleicos, Antibióticos 
anti-metabolitos, Nitrofuranos, Anti-tuberculose e anti-lepra; Conselhos a dar ao utente 
12. Antivirais 
Classes de antivirais: Inibidores da protéase, Inibidores da transcriptase reversa, Outros; Vírus 
Influenza, HIV 
13. Antimicóticos 
Classes de antimicóticos: Polienos, Treazólicos, Imidazólicos, Alilaminas, Outros; Indicações 
terapêuticas 
14. Infeções abordagem prática na farmácia (medidas farmacológicas e não farmacológicas) 
Infeções urinárias, Infeções genitais: Vaginite bacteriana, Tricomoníase, Candidíase vulvovaginal; 
Infeções da Pele, Infeções Bacterianas (impetigo, foliculite, furúnculos, e antrazes, erisipela, celulite, 
paroníquia), Infeções fúngicas (candidíase, pitiríase versicolor, tinhas), Infeções virais (herpes 
simplex, zona, varicela, verrugas) 
15. Perguntas a colocar ao utente 
16. Aconselhamento de MNSRM e produtos de saúde 
17. Encaminhamento para o médico 

 

 

 

Critérios de Avaliação/Ponderação 

Em cada descritor a avaliação é feita tendo em conta os níveis seguintes: 

Ainda está longe de um 
desempenho razoável 

Ainda não desempenha 
razoavelmente 

Desempenha 
razoavelmente 

Desempenha bem Desempenha plenamente 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Até 19% Entre 20% e 46% Entre 47% e 69% Entre 70% e 89% Entre 90% e 100% 

 

 

 

 

 

 

 



 

Módulos Descritores 
Instrumentos de 

Avaliação 

UFCD 10146 – O 
medicamento – 
formas 
farmacêuticas, vias 
de administração e 
o percurso no 
organismo 

• Identificar a teoria celular e reconhecer os principais sistemas do Corpo Humano. 

• Identificar os conceitos de fármaco, efeito terapêutico, reação adversa, posologia e margem 

terapêutica. 

• Analisar o prazo de validade do medicamento. 

• Validar os critérios de armazenagem, após verificação de prazos de validade. 

• Identificar as diferentes formas farmacêuticas e vias de administração. 

• Descrever o percurso do medicamento no organismo. 

• Reconhecer as etapas entre a administração de princípio ativo e a obtenção do efeito terapêutico, bem 

como as diferentes fases porque passa o fármaco no organismo: fase biofarmacêutica, 

farmacocinética e farmacodinâmica. 

• Identificar populações especiais (a criança, a grávida, o idoso, o insuficiente renal e hepático) com 

características fisiológicas particulares que afetam a absorção do fármaco. 

 
 

 

Trabalhos de grupo. 

Testes de avaliação. 

 
Autoavaliação. 

 

  UFCD 10147 – 
Reações adversas a 
medicamentos 

• Identificar os princípios, modelos, sistemas e procedimentos de farmacovigilância ativa e passiva. 

• Identificar as principais reações adversas a medicamentos/efeitos indesejáveis de medicamentos. 

• Reconhecer os princípios subjacentes à gestão da qualidade. 

UFCD 10153 – 
Noções básicas do 
sistema reprodutor 
e o 
aconselhamento 
farmacêutico 

• Diferenciar a anatomia e fisiologia do sistema reprodutor feminino e masculino. 

• Reconhecer a endocrinologia da reprodução. 

• Reconhecer os medicamentos e métodos anticoncecionais, assim como, a contraceção hormonal de 

emergência. 

• Aconselhar a utilização de medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) e produtos de saúde 

nas patologias/sintomatologia associada. 

UFCD 10154 – 
Noções básicas da 
pele e o 
aconselhamento 
farmacêutico 

• Reconhecer a anatomia e fisiologia da pele. 

• Reconhecer os diferentes tipos e estados da pele. 

• Identificar dermatoses e dermatites da pele. 

• Reconhecer as principais agressões à pele (queimaduras/proteção solar). 

• Aconselhar a dermocosmética – Higiene, hidratação. 

• Aconselhar a utilização medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM), cosméticos e outros 

produtos de saúde nas patologias/sintomatologia associada. 

UFCD 10155 – 
Noções básicas 
sobre principais 
alterações 
metabólicas e o 
aconselhamento 
farmacêutico 

• Aconselhar uma alimentação saudável. 

• Diferenciar a composição e metabolismo dos alimentos, necessidades energéticas e nutricionais, roda 

dos alimentos e dieta mediterrânica. 

• Identificar as principais caraterísticas da obesidade: IMC, classificação, tratamento e prevenção. 

• Identificar as principais caraterísticas da diabetes: definição, sintomas, classificações, complicações, 

tratamento. 



 

• Identificar as principais caraterísticas da tiroide: conceitos básicos. 

• Aconselhar a utilização de medicamentos sujeitos a receita médica (MNSRM) e produtos de saúde nas 

patologias/sintomatologia associada. 

UFCD 10156 – 
Noções básicas 
sobre 
antibioterapia e o 
aconselhamento 
farmacêutico 

• Reconhecer a importância do uso racional dos antimicrobianos no tratamento de doenças infeciosas. 

• Identificar a organização celular dos procariotas e eucariotas. 

• Identificar os mecanismos gerais de resistência bacteriana. 

• Identificar os princípios gerais de ação antibacteriana e grupos de antimicrobianos. 

• Aconselhar a utilização de medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) e produtos de saúde 

nas patologias infeciosas mais frequentes na farmácia. 

 

Notas: 
- A avaliação é sempre formativa, com exceção da avaliação do final de módulo, que é sumativa e que resulta de um juízo globalizante por módulo. 


