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Objectivos Pedagógicos:
CONHECIMENTO e COMPREENSÃO: Esta unidade curricular visa:
- a compreensão dos princípios da Farmacologia Geral e Especial, bem como as bases da terapêutica
aplicada à Nutrição;
- o conhecimento dos princípios básicos da farmacodinamia, das acções de fármacos no organismo,
das acções dos componentes farmacologicamente activos nos alimentos no organismo, das principais
interacções conhecidas e potenciais entre fármacos e alimentos de modo a compreender os
princípios de antagonismo clinico e de efeitos adversos assim como a relevância clinica das
interacções estudadas.
APLICAÇÃO: Ao longo do semestre apresentam-se inúmeros exemplos de aplicação e importância da
interacção entre fármacos e alimentos e as suas implicações no estado nutricional do doente. Ao fim
de pouco tempo, os alunos verificam, autonomamente, aplicações semelhantes e avaliam a
importância deste conhecimento na sua formação.
SÍNTESE: Os diversos temas explorados no programa devem constituir uma unidade integrada de
conhecimentos, o que implica um trabalho de síntese.
AVALIAR: Ao longo do semestre os alunos são confrontados com alguns problemas que discutem e
interpretam à luz dos conceitos apreendidos.
Competências a adquirir:
- Capacidade para identificar os principais grupos de fármacos estudados, principal acção
terapêutica e mecanismo de acção associados.
- Capacidade para definir o tipo de interacção baseado no mecanismo de acção do medicamento e
dos nutrientes/componentes nos alimentos onde se verifica a interacção.
- Conhecer marcadores de função hepática e renal e a sua relação com a farmacocinética associada
às interacções medicamentosas.
- Adquirir a capacidade de análise e de resolver problemas específicos da área da Farmacocinética e
Farmacodinamia na interacção medicamento-alimento;
- Capacidade de formular um raciocínio clinico voltado para a avaliação do estado de saúde do doente
- Capacidade de raciocínio crítico e de aplicação na prática dos conhecimentos teóricos;
- Capacidade de recolher autonomamente documentação, informação bibliográfica ou de outras
fontes (internet) e de a tratar, interpretar e sintetizar de modo a ser capaz de a apresentar e discutir
sob a forma de seminário - palestra;
- Capacidade de trabalhar em equipa e promover a relação interpessoal de uma forma coesa de forma
a encontrar as melhores soluções;
- Adquirir a capacidade de apreender, de documentar e de integrar novos temas ou assuntos de ponta
na área da Farmacodinamia e Nutrição ou afins.

A unidade curricular está organizada em aulas teóricas e aulas teórico-práticas.
Nas aulas teóricas são abordados os fundamentos da farmacodinamia e nutrição.
Nas aulas teórico-práticas são apresentados casos clínicos concretos e de utilidade prática ou temas
complementares aos conceitos teóricos abordados.
A metodologia a privilegiar nas aulas teóricas é a exposição dos conteúdos programáticos com
recurso a apresentações power-point e artigos para discussão. No entanto é criado um espaço e
incentivada a participação do aluno de forma dinâmica e interactiva para esclarecimento de questões
ou debate dos temas em análise. A unidade curricular é leccionada com o auxílio da plataforma de e-
learning, Blackboard.
A avaliação consta duma apresentação oral de um tema previamente atribuído, relacionado com as
teóricas precedentes com o peso na avaliação de 25% e um exame final que incidirá sobre a totalidade
do programa da disciplina com o respectivo peso de avaliação de 75%.



AULAS TEÓRICAS
Princípios de Farmacologia Geral.
Princípios de farmacocinética: Absorção, Vias de administração, Distribuição, Biotransformação,
Eliminação.
Princípios da farmacodinamia: Interacção fármaco-receptor; antagonismo competitivo e não
competitivo, Relação estrutura-função
Interacções farmacológicas e nutricionais no sistema nervoso autónomo
Interacções farmacológicas e nutricionais no sistema nervoso central
Interacções farmacológicas e nutricionais no sistema digestivo
Fármacos que afectam a biodisponibilidade de macro e micronutrimentos
Alimentos que modificam a acção dos fármacos
Fármacos que interferem no apetite e na nutrição: fármacos modificadores da secreção e motilidade
gástrica e intestinal
Interacções farmacológicas e nutricionais no sistema endócrino; sistema respiratório; sistema
urinário; antimicrobianos
Insulina e fármacos modificadores do metabolismo glicídico.
Insulina e antidiabéticos orais
Fármacos utilizados nos distúrbios da nutrição
Nutrição e o álcool.

AULAS TEÓRICO-PRÁTICAS
Resolução de Fichas de Exercícios sobre princípios da farmacocinética e interacção fármaco-
receptor.
Interpretação de casos clínicos e implicações no estado nutricional de interacção fármacos-
alimentos.


