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INTRODUÇÃO
Define ‑se e exemplifica ‑se o que são Tecnologias Analíti‑
cas Em ‑Processo (Process Analytical Technology) e o seu 
papel fundamental na implementação de QbD (Quality by 
Design) na Indústria Farmacêutica (IF). Num artigo anterior1 
apresentou ‑se o conceito da produção farmacêutica obede‑
cendo a novas ciências do fabrico, como as baseadas em 
QbD e na Gestão dos Riscos para a Qualidade (QRM) do 
produto final. Esta discussão é extremamente actual se se 
considerarem as transformações recentes na FDA e EMA, 
já reflectidas nas ICH Q10 (Pharmaceutical Quality System), 
Q11 (Development and Manufacture of Drug Substances) e 
na futura ICH Q12 (Lifecycle Management), de que a indústria 
deverá adoptar uma cultura da qualidade e não uma cultura 
da conformidade.2 

A DEFINIÇÃO DE PAT
Segundo a FDA,3 PAT são sistemas para concepção, análi‑
se e controlo de processos de fabrico através de medidas 
realizadas em tempo ‑útil (i.e., durante o processamento) de 
atributos de desempenho e de qualidade críticos de matérias‑
‑primas e produtos intermédios, com o objectivo de assegurar 
a qualidade do produto final. Em duas palavras: compreensão 
e controlo! Ou seja, é um esforço de intensificação da monito‑
rização, com o objectivo de melhorar o grau de conhecimento 
existente sobre cada passo ou operação unitária do processo 
(viz., dos fenómenos mais relevantes com um impacto nos 
atributos de qualidade do produto final) e dessa forma ter 
uma base racional e quantitativa para todas as actividades 
relacionadas com a produção do produto ao longo do seu 
ciclo de vida (concepção do processo de produção, aumento 
de escala, produção em rotina e melhoria contínua). O uso de 
PAT nas etapas iniciais de desenvolvimento de um produto 
(e.g., ensaios galénicos) ou de um processo (e.g., escalona‑
mento) reduz significativamente tempos de desenvolvimento 
pela muito maior quantidade de informação que é possível 
extrair de cada campanha experimental. Durante as fases de 
produção, o uso de PAT permite identificar oportunidades de 
melhoria e é melhor capturado e documentado todo o históri‑
co processual (i.e., dados, informação e conhecimento) facili‑
tando enormemente todo o tipo de investigações que sejam 
necessárias levar a cabo retrospectivamente. 

PAT: TECNOLOGIAS ANALÍTICAS EM-PROCESSO NA 
INDÚSTRIA FARMACÊUTICA

MITOS
Um dos mitos que existem em relação ao PAT é a de que se 
trata apenas de monitorização em ‑processo e que esta está 
muito desenvolvida e bem aceite na indústria química há mui‑
to tempo, devendo a IF apenas usar o que já foi provado nes‑
sas indústrias!4 O que existe na verdade na indústria química 
é um controlo de qualidade em tempo ‑real e normalmente 
in ‑situ de determinadas propriedades uma de cada vez (e.g., 
numa petroquímica mede ‑se com um cromatógrafo de gás 
em ‑tempo real e in ‑situ numa destilação a concentração de 
determinado hidrocarboneto específica e selectivamente). No 
entanto, o que o PAT propõe é muito mais do que a medição 
rápida de uma propriedade. É a possibilidade de estimar o 
estado do próprio processo, com referência ao tipo de me‑
canismos de funcionamento subjacentes, e escolher o tipo 
de acção mais adequado para eliminar ou mitigar o efeito de 
desvios operatórios na qualidade do produto final, realizan‑
do esta actuação várias operações unitárias a montante do 
fim ‑da ‑linha (end ‑of ‑pipe) onde se obtém o produto final. Re‑
tomando o exemplo petroquímico anterior, é medir ao mes‑
mo tempo as várias espécies presentes num processo e em 
tempo ‑real verificar se as estequiometrias são as esperadas 
(e.g., se existe alguma desactivação do catalisador utilizado).
Um outro mito é o de que o uso de PAT se limita a empresas 
com grande número de lotes do mesmo produto. De facto, 
é nossa experiência que existem benefícios consideráveis na 
aplicação de estratégias PAT em empresas multiproduto com 
pequenas produções, pouco frequentes, de produtos de alto 
valor acrescentado, e também no caso de empresas com gran‑
des volumes de produtos de valor unitário reduzido. O retorno 
ao investimento existe sempre, desde que se considere inte‑
gralmente o ciclo de vida e desde que se opte por uma solução 
PAT adequada (viz., muitas vezes simples análises de controlo 
em ‑processo, IPC). 
PAT é uma estratégia que integra uma componente de mo‑
nitorização (baseada em medidas em ‑processo), uma com‑
ponente onde a informação extraída dessa monitorização 
é posta em perspectiva, em termos do histórico processual 
(e.g., comparando a trajectória medida para a execução cor‑
rente do processo com as verificadas em lotes concluídos 
com sucesso), uma componente que avalia a existência de 
desvios e a sua origem (viz., detecção e diagnóstico) e final‑
mente uma componente de actuação sobre o processo (i.e., 



de controlo) de modo a repor o estado desejado para o pro‑
cesso. Deste modo PAT só é verdadeiramente conseguida 
quando se estabelece este ciclo virtuoso entre estas etapas 
de avaliação e actuação no processo (Fig. 1). Como é fácil 
de verificar existe um paralelismo evidente entre PAT ‑QbD 
e estratégias Lean ‑6 ‑Sigma de operação (cf. explanado em 
artigo anterior1). 

melhoria a nível global do processo (pensar globalmente, agir 
localmente). Ter uma equipa multidisciplinar, começar peque‑
no, crescer passo ‑a ‑passo, ter um modelo de governança 
com benefícios partilhados entre quem desenvolve a solução 
PAT e quem dela beneficia de modo a tornar sustentável a 
introdução deste novo paradigma.

CONCLUSÃO
Durante o ciclo de vida de um produto produzido por QbD, 
existe permanentemente um duplo foco sobre o processo e o 
produto. PAT é um novo paradigma de controlo de qualidade, 
cujo foco é todo o processo e não um ponto ou propriedade 
específicos do processo ou dos materiais em ‑pro cessamento. 
A possibilidade de controlar a qualidade por antecipação ainda 
durante o processamento, de modo a evitar efeitos irreversí‑
veis na qualidade do produto final, é o objectivo da utilização 
de estratégias PAT. A Fig. 2 refere os indicadores de retorno 
ao investimento (ROI) obtidos pelos autores em mais de 50 
projectos nos últimos 10 anos em colaborações industriais em 
diversos países.
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Figura 1  ‑ O conceito PAT baseia ‑se na interligação de 4 componentes. Figura 2 – Cenários de implementação PAT e ROIs associados.

Melhorias no processo promovidas 
por alterações no controlo de qua-
lidade (IPCs)
ROI’s típicos de € 50 a 100 mil/ano

Utilização de PAT para acelerar o 
desenvolvimento, industrialização 
e time-to-market (6-24 meses) de 
novos produtos
ROI’s típicos > 100 milhões/NDA

FERRAMENTAS DE MONITORIZAÇÃO PAT MAIS 
COMUNS
A esmagadora maioria das técnicas analíticas em ‑processo 
utilizadas em estratégias PAT são obviamente baseadas em 
técnicas que possuem a capacidade de capturar de forma 
 integral (holística) diferentes propriedades (químicas e físicas) 
de uma matriz complexa. Só dessa forma é possível capturar 
em cada momento de um processo o seu verdadeiro estado 
(e.g., numa granulação conhecer o tamanho médio, proprieda‑
des relacionadas com a estabilidade mecânica, a facilidade de 
escoamento, ou conteúdo em humidade e API dos grânulos). 
Por essas razões, as espectroscopias usando quase todos os 
tipos de luz estão omnipresentes: infravermelho (próximo ou 
médio), Raman, fluorescência, dieléctrica, micro ‑ondas, etc. 
De todas estas, sem dúvida a que mais se afirmou ao longo 
da última década foi a espectroscopia NIR (near ‑infrared).5 A 
dimensionalidade dos dados obtidos (espectros), a quantida‑
de gerada por lote e o facto de ser em geral necessário con‑
siderar simultaneamente múltiplos comprimentos de onda 
e diferenças pequenas entre espectros, obriga à utilização 
de técnicas de análise e de calibração multivariadas. Esses 
métodos estão implementados em diversos softwares co‑
merciais e todos os equipamentos para aplicações PAT vêm 
já com alguns destes softwares. A boa utilização de todas 
estas técnicas (“boas práticas”) constitui a diferença funda‑
mental entre um trabalho bem feito (eficaz e confiável ao 
longo do tempo) ou não.

FACTORES DE SUCESSO
Definir o objectivo pretendido para a implementação PAT.  
Escolher adequadamente a componente de monitorização.  
Entender diversos aspectos do processo ao qual se irá apli‑
car a ferramenta (e.g., a sua dinâmica, as fases que contém, 
o tipo de mecanismos presentes mais importantes).  Usar 
adequadamente a monitorização e os métodos de extracção 
da informação analítica, numa perspectiva de compreensão 
do processo, estimativa de estado e de controlo, e não numa 
óptica simplista de substituição analítica pura e simples de 
determinada propriedade química ou física.  Ter uma abor‑
dagem holística ao processo e avaliar o tipo de acções de 
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Melhorias na qualidade do produto 
final promovidas por alterações ao 
processo de fabrico (dentro das ga-
mas registadas NOR)
ROI’s típicos de € 1 a 5 milhões/ano
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INTRODUÇÃO
Odiado, demonizado, alvo de múltiplas investigações e de cus‑
tos milionários em fármacos (que visam diminui ‑lo, ou controlá‑
‑lo) o colesterol é na verdade uma molécula indispensável à vida 
animal que existe de modo ubiquitário nos tecidos e órgãos de 
todos os vertebrados. Relembremos que é um componente 
das membranas plasmáticas e das camadas que formam as 
bainhas de mielina do sistema nervoso central e periférico;1 
é um precursor necessário à síntese de ácidos biliares, hor‑
monas esteróides, oxiesteróis e neuroesteróis;2 um composto 
essencial à progressão da mitose3 possuidor de propriedades 
sinaptogénicas4 e moduladoras da morfogénese embrionária.5 
O colesterol presente no organismo tem origem exógena e 
endógena. Esta última é responsável por satisfazer cerca de 
80% das necessidades diárias6 e corresponde à fração produ‑
zida in vivo por um vasto conjunto de enzimas que catalisam 
as cerca de 30 reações necessárias à síntese integral da molé‑
cula a partir de acetil ‑CoA .  

HIPOCOLESTEROLÉMIA
A hipocolesterolémia foi definida como uma situação fisiológi‑
ca que se caracteriza por concentrações de colesterol total e 
LDL inferiores ao percentil cinco da população geral ajustada 
para idade, sexo e raça.7 
Na década de 90 foi pela primeira vez evidenciada a dramá‑
tica consequência de baixos níveis de colesterol em células 
mitóticas, com a descrição do efeito devastador da hipocoles‑
terolémia no desenvolvimento fetal. Esta foi suportada pela 
descoberta de um conjunto de doenças metabólicas causadas 
por mutações nos genes que codificam enzimas envolvidas na 
síntese endógena de colesterol. Este grupo foi crescendo à 
medida que novas patologias, fenótipos e genes mutados fo‑
ram sendo descritos.8 Apesar de compartilharem algumas ca‑
racterísticas clínicas comuns – incluindo morfogénese anormal 
e atraso de crescimento – estas doenças metabólicas heredi‑
tárias são ainda pouco reconhecidas na prática clínica.

DÉFICES DA BIOSSÍNTESE DE COLESTEROL
Nos doentes com comprometimento da biossíntese do co‑
lesterol há um desenvolvimento embrionário anormal o qual 
leva ao aparecimento de diversas características fenotípicas 
ainda no período pré ‑natal, uma vez que a passagem do coles‑
terol através da barreira placentária é limitada.8,9 O processo 
patológico subjacente à carência em colesterol decorre como 
consequência do bloqueio da via metabólica responsável pela 
sua síntese. Por um lado há carência em colesterol nos tecidos 
periféricos e sistema nervoso central e, por outro, observa‑
‑se uma acumulação de esteróis precursores em quantidades 
anómalas, que podem ser incorporados nomeadamente a nível 
membranar, modificando as suas propriedades, ou ser meta‑
bolizados, originando compostos distintos suscetíveis de exer‑
cer uma ação biológica distinta.5 

Presentemente encontram ‑se descritas nove doenças metabó‑ 
licas afetando a conversão do primeiro esterol da via metabó‑
lica (lanosterol)  em colesterol.5,10 O nome, défice enzimático, 
gene envolvido e características principais destas patologias 
encontram ‑se indicados no quadro. 
A mais frequente e mais estudada deste grupo de doenças 
hereditárias do metabolismo é a síndrome de Smith ‑Lemli‑

‑Opitz (SLOS). Foi descrita em termos clínicos pela primeira 
vez em 196411 como uma síndrome caracterizada por atraso 
mental e malformações várias, e redefinida na década de no‑
venta como doença hereditária do metabolismo quando lhe 
foram inesperadamente associadas a hipocolesterolémia12 e 
mutações no gene DHCR7.13,14 A SLOS é causada pelo dé‑
fice da última enzima da via da biossíntese do colesterol, a 
7 ‑dehidrocolesterol redutase (EC.13.1.21) que catalisa a con‑
versão de 7 ‑dehidrocolesterol (7DHC) em colesterol. O fenó‑
tipo dos doentes é bastante variado,15 havendo desde for‑
mas ligeiras10 até quadros polimalformativos multiorgânicos 
incompatíveis com a vida.9 Caracteriza ‑se por um padrão de 
dismorfias faciais minor (ptose palpebral, narinas anteverti‑
das, micrognatia, fenda palatina, úvula bífida), alterações dos 
membros (sindactilia do segundo e terceiro dedos dos pés, po‑
lidactilia pós ‑axial), anomalias congénitas múltiplas  incluindo: 
pseudo ‑hermafroditismo no sexo masculino, hipolobulação pul‑
monar, agenesia renal, alterações cardíacas e cerebrais, bem 
como hipotonia neonatal, atraso de crescimento, alterações 
comportamentais e atraso do desenvolvimento psicomotor.15  
A incidência estimada  com base na deteção de níveis au‑
mentados de 7 ‑dehidrocolesterol, é de 1:10 000 a 1:60 000 
recém ‑nascidos vivos.5 A suplementação em colesterol, seja 
através de uma intervenção dietética quer recorrendo a su‑
plementos sintéticos, constitui a medida terapêutica mais fre‑
quentemente utilizada, embora com resultados limitados.15 O 
diagnóstico baseia ‑se na deteção de concentrações anormal‑
mente altas do composto marcador  – 7 ‑dehidrocolesterol – no 
sangue ou tecidos do doente e é normalmente feita por espec‑
trometria de UV ou cromatografia gasosa.14 O diagnóstico pré‑
‑natal (DPN) deve ser equacionado nas gestações em que se 
verifiquem simultaneamente três condições: i) concentração 
de estriol livre materno baixa; ii) cariótipo fetal normal (excluin‑
do assim uma anomalia cromossómica) e iii) alterações eco‑
gráficas evidenciando atraso de crescimento intrauterino ou 
malformações fetais.8,9 O doseamento dos esteróis presentes 
no líquido amniótico (LA) permite realizar o DPN bioquímico,9 
enquanto que o DPN molecular (baseado na identificação de 
mutações causais no gene responsável pela síndrome), pode 
ser feito recorrendo ao ADN extraído diretamente do LA, vilo‑
sidades coriónicas, ou respetivas culturas, sendo útil na confir‑
mação de resultados bioquímicos ambíguos.8 

EFEITO TERATOGÉNICO DE FÁRMACOS QUE 
INTERFEREM COM A BIOSSÍNTESE DO COLESTEROL 
Muitas mulheres em idade fértil tomam regularmente me‑
dicação, levando a que em muitas gestações ocorra uma ex‑
posição precoce a uma vasta gama de fármacos. Compostos 
que bloqueiem passos cruciais da biossíntese do colesterol 
podem exercer um efeito teratogénico, mimetizando os defei‑
tos enzimáticos primários, originando fenocópias que podem 
assemelhar ‑se ao fenótipo da doença hereditária corresponden‑
te. Entre os medicamentos com estas propriedades encontram‑
‑se alguns antifúngicos (fluconazol), antineoplásicos (tamoxife‑
no) e fármacos para controlo da hipercolesterolémia.8

Resumindo, do lado oposto às hipercolesterolémias, patolo‑
gias frequentes e bastante conhecidas, estão as hipocoles‑
terolémias, doenças raras, carenciais, com manifestações e 
início pré ‑natal, constituindo cada caso um modelo vivo das 

HIPOCOLESTEROLÉMIAS
Quando falta colesterol…



BOLETIM DO CIM  ‑ Publicação trimestral de distribuição gratuita da Ordem dos Farmacêuticos Director: Carlos Maurício Barbosa Conselho Editorial: Aurora 
Simón (editora); Clementina Varelas; Francisco Batel Marques; J. A. Aranda da Silva; M.ª Eugénia Araújo Pereira; Paula Iglésias; Rodrigo Campos; Rui Pinto; 
Sérgio Simões; Teresa Soares. Os artigos assinados são da responsabilidade dos respectivos autores.

consequências biológicas de cada bloqueio metabólico de per 
si. O estudo destes défices e das alterações bioquímicas e ce‑
lulares associadas permite aprofundar o conhecimento sobre o 
eventual efeito teratogénico de alguns fármacos e equacionar 
novas abordagens terapêuticas da hipercolesterolémia.

Maria Luís Cardoso
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QUADRO 1 – DÉFICES DA BIOSSÍNTESE DE COLESTEROL

Patologia MIM Enzima
 deficitária

Gene e 
Localização 

cromossómica

Modo de 
transmissão Fenótipo

SLOS 270400
3b‑Hidroxiesterol    

D7‑redutase DHCR7
11q12‑13 AR

h7-DHC, h8-DHC, icolesterol nos tecidos.
Sindactilia 2º e 3º dedos dos pés, AM, microcefalia, atraso de 
desenvolvimento pós‑natal, narinas antevertidas, ptose, micrognatia, 
anomalias genitais, polidactilia, fenda palatina/ úvula bífida, lobulação 
pulmonar anormal, alterações renais, cataratas, estenose do piloro.

Desmosterolose 602398 3b‑Hidroxiesterol  
D24‑redutase

DHCR24
1p31.1‑p3.3 AR

hDesmosterol, icolesterol nos tecidos.
Malformações congénitas múltiplas esqueléticas e do SNC. Só há 
5 casos na literatura os quais apresentam variabilidade fenotípica 
marcada, embora as malformações se enquadrem com o descrito para 
os demais défices da biossíntese do colesterol. 

Latosterolose 607330 3b‑Hidroxiesterol                          
D5‑dessaturase SC5D

11q23.3 AR

hLatosterol, icolesterol nos tecidos.
Há uma sobreposição parcial com o fenótipo SLOS. Apesar da 
variabilidade fenotípica, os 3 casos identificados apresentam em 
comum múltiplas anomalias congénitas, nomeadamente dismorfia 
facial, microcefalia, polidactilia pós‑axial e envolvimento hepático. 

Síndrome de AB 
com alterações 
genitais e da 
esteroidogénese

201750 P450 
oxidoredutase

POR
7q11.2 AR

Alteração da esteroidogénese. Craniossinostose, sinostose radiohumeral, 
hipoplasia da face média, outras malformações esqueléticas, 
contracturas articulares múltiplas, alterações genitourinárias afectando 
ambos os sexos (por vezes com ambiguidade da genitália externa). 
Mortalidade de cerca de 80% no período neonatal. 

Displasia de 
Greenberg 215140 3b‑Hidroxiesterol

D14‑ redutase
LBR

1q42.1 AR

Vestígios de colesta-8(9),14-diene-3b-ol, colesta-8(9),14,24-trien-3b-ol 
nos tecidos fetais.
Osteocondrio‑displasia incompatível com a vida. Hidropsia fetal, 
calcificações ectópicas, encurtamento rizomélico dos membros, face 
dismórfica, higroma cístico, hiploplasia pulmonar, hematopoiese 
extramedular, polidactilia. 

Défice da oxidase
dos C4-
metilesteróis

607545
Isoenzima da 
oxidase dos  

C4‑metilesteróis

SC4MOL
4q3 2‑q34 AR

h4a-metilesteróis, h4,4’- dimetilesteróis na pele e sangue,  
icolesterol total, i HDL, i LDL.
Microcefalia, cataratas congénitas, artralgias, atraso de 
desenvolvimento e dermatite psoriasiforme 

CDPX2 302960 Esterol D8‑ 
‑D7 isomerase

EBP
Xp11.22‑ 

‑11.23
XD

h8-DHC, hcolesta-8(9)-en-3b-ol, icolesterol nos tecidos.
Eritrodermia ictiosiforme, encurtamento assimétrico dos ossos 
longos, calcificações da traqueia, laringe e epífises dos ossos longos, 
cataratas, escoliose, anomalias das costelas e vértebras. Letal na 
maioria dos casos do sexo masculino. 

Síndrome de 
CHILD 308050 C4‑esterol 

desidrogenase
NSDHL 
Xq28 XD

Marcadores bioquímicos praticamente indetectáveis. Hemidisplasia 
congénita com eritrodermia ictiosiforme e defeitos nos membros, 
lesões cutâneas nas dobras, malformações esqueléticas ipsilaterais 
sendo comum, a hipoplasia digital e agenesia completa de membros. 
Mortal nos indivíduos do sexo masculino. 

Síndrome CK 300831 C4‑esterol 
desidrogenase(*)

NSDHL
Xq28 XR

Sem marcadores bioquímicos. Identificado em 2 famílias com 
AM ligado ao X, microcefalia, convulsões com início na infância, 
malformações do córtex cerebral, face característica (com fendas 
palpebrais oblíquas, ponte nasal alta, palato alto e arqueado e 
micrognatia), aspecto longílineo, hiperactividade e irritabilidade.

Legenda: MIM –Mendelian Inheritance in Man database, SLOS ‑ Síndrome de Smith‑Lemli‑Opitz, CDPX2 – Condrodisplasia puntata do tipo 2, CHILD – 
Hemidisplasia congénita com nevus ictiosiorme e alterações dos membros, AB – Antley Bixler, AR ‑ autossómico recessivo, XR ‑ ligado ao X recessivo, 
XD ‑ Ligado ao X dominante, AM – Atraso mental, SNC – sistema nervoso central, 7‑DHC – 7‑dehidrocolesterol, 8‑DHC – 8‑dehidrocolesterol, h aumento,  
i diminuição, (*) alelos hipomórficos sensíveis à temperatura.

Legislação mais relevante publicada no período de 1 de Outubro a 31 de 
Dezembro de 2014

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Lei Nº 77/2014, de 11 de novembro de 2014 (DR I.ª Série, Nº 
218, 11 ‑11 ‑2014)
Procede à vigésima primeira alteração ao Decreto ‑Lei nº 15/93, de 
22 de janeiro, que aprova o regime jurídico aplicável ao tráfico e con‑
sumo de estupefacientes e substâncias psicotrópicas, aditando a 
substância alfa ‑fenilacetoacetonitrilo à tabela anexa V.

Resolução da Assembleia da República Nº 85/2014, de 15 de 
outubro de 2014 (DR I.ª Série, Nº 199, 15 ‑10 ‑2014)
Recomenda ao Governo medidas concretas em defesa dos Cuida‑
dos de Saúde Primários no Algarve, dos utentes e dos profissio‑
nais de saúde.

Lei Nº 82 ‑A/2014, de 31 de dezembro de 2014 (DR I.ª Série, Nº 
252, 1ª Supl., 31 ‑12 ‑2014)
Aprova as Grandes Opções do Plano para 2015.

Lei Nº 82 ‑B/2014, de 31 de dezembro de 2014 (DR I.ª Série, Nº 
252, 1ª Supl., 31 ‑12 ‑2014)
Orçamento do Estado para 2015.

MINISTÉRIOS DA AGRICULTURA E DO MAR

DL Nº 170/2014, de 7 de novembro de 2014 (DR Iª Série, Nº 170, 
07‑11‑2014)
Procede à nona alteração ao Decreto‑Lei Nº 154/2005, de 6 de Se‑
tembro, transpondo a Diretiva de Execução Nº 2014/78/UE, da Comis‑
são, de 17 de junho de 2014, e a Diretiva de Execução Nº 2014/83/
UE, da Comissão, de 25 de junho de 2014, que alteram os anexos I, 
II, III, IV e V à Diretiva Nº 2000/29/CE, do Conselho, de 8 de maio de 
2000, relativa às medidas de protecção contra a introdução no espaço 
europeu de organismos prejudiciais aos vegetais e os produtos vege‑
tais e contra a sua propagação no interior da União Europeia. 

MINISTÉRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA E DA SAÚDE

Gabinetes dos Secretários de Estado Adjunto do Ministro da 
Administração Interna e da Saúde

Portaria Nº 260/2014, de 15 de dezembro de 2014 (DR I ª Série, 
Nº 260, 15‑12‑2014)
Aprova o Regulamento do Transporte de Doentes.

Gabinetes dos Secretários de Estado Adjunto e do Orçamento, 
Adjunto do Ministro da Administração Interna e da Saúde

Despacho Nº 13500/2014, de 29 de outubro de 2014 (DR 2ª 
Série, Nº 216, 07‑11‑2014)
Determina que a comparticipação às farmácias por parte dos siste‑
mas de assistência na doença da Guarda Nacional Republicana e da 

Polícia de Segurança Pública é assumida pelo Serviço Nacional de 
Saúde.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DA SAÚDE

Portaria Nº 222/2014, de 4 de novembro de 2014 (DR Iª Série, 
Nº 213, 04‑11‑2014)
Define o regime de preços e comparticipações a que ficam sujeitos 
os reagentes (tiras‑teste) para determinação de glicemia, cetone‑
mia e cetonúria e as agulhas, seringas e lancetas destinadas a pes‑
soas com diabetes.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

Despacho Nº 14967/2014, de 28 de novembro de 2014 (DR 2ª 
Série, Nº 238, 10‑12‑2014)
Designa o Senhor Professor Doutor João António de Sampaio Ro-
drigues Queiroz para exercer, em comissão de serviço, o cargo de 
Diretor‑Geral da Direção‑Geral do Ensino Superior do Ministério da 
Educação e Ciência.

Despacho Nº 15260/2014, de 9 de dezembro de 2014 (DR 2ª 
Série, Nº 242, 16‑12‑2014)
Designa em regime de substituição, para exercer o cargo de direc‑
tor geral da Direção Geral da Educação, o licenciado José Vítor dos 
Santos Duarte Pedroso.

MINISTÉRIOS DAS FINANÇAS E DA ECONOMIA

Despacho Nº 13786/2014, de 21 de outubro de 2014 (DR 2ª Série, 
Nº 220, 13‑11‑2014)

Aprova os preços relativos a atos e serviços prestados pela 
Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, constantes 
das tabelas anexas ao presente despacho que dele fazem parte 
integrante.

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Despacho Nº 12284/2014, de 30 de setembro de 2014 (DR 2ª 
Série, Nº 192, 06‑10‑2014) 
Determina e atualiza o montante do benefício a partir do qual é exi‑
gível a respetiva comunicação ao INFARMED. Revoga o Despacho 
Nº 4138/2013, de 20 de março.

Deliberação Nº 2009/2014, de 2 de outubro de 2014 (DR 2ª 
Série, Nº 212, 03‑10‑2014) 
Distribuição de pelouros pelos membros do conselho diretivo da 
ACSS, I. P.

Portaria Nº 200/2014, de 3 de outubro de 2014 (DR Iª Série, Nº 
191, 03‑10‑2014)
Fixa o valor mínimo obrigatório e estabelece as condições do se‑
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