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Ementa:  

A química farmacêutica visa o estudo dos fármacos divididos em classes 

farmacológicas, preocupando-se com sua invenção, descoberta, planejamento, 

preparação e caracterização de compostos biologicamente ativos, com o estudo do seu 

metabolismo, com a interpretação do modo de ação em nível molecular e com a 

construção das relações entre a estrutura química e a atividade biológica. 

Conteúdo programático:  

Introdução à Química Farmacêutica: Conceito e origem dos fármacos. Princípios físico-

químicos de ação de fármacos: Propriedades farmacocinéticas-ADME. Propriedades 

farmacodinâmicas-Interação com os receptores. Conformação e quiralidade dos 

fármacos. Descoberta de fármacos: estratégias de descoberta de fármacos. Modificações 

moleculares: bioisosterismo e latenciação de fármacos. Planejamento racional: SAR e 

modelagem molecular. Antibacterianos: Sulfonamidas, Beta lactâmicos clássicos: 

Penicilinas e Cefalosporinas.Beta lactâmicos nãoclássicos: oxapenem e carbapenem. 

Macrolídeos, Aminoglicosídeos,Tetraciclinas, Cloranfenicol e Fluoroquinolonas. 

Antineoplásicos: Agentes Alquilantes. Agentes intercaladores e antimitóticos. 

Antivirais: RNA viroses: HIV, SARS, gripe DNA viroses: herpes. Anti-inflamatórios 

não esteroidais: Clássicos e Inibidores da COX-2. Analgésicos Opióides.Agentes 

colinérgicos e bloqueadores anticolinérgicos e anticolinesterásicos. Agentes 

adrenérgicos e bloqueadores adrenérgicos.  

 

Aulas Práticas: Propriedades físico-químicas de ação dos fármacos: Representação 

tridimensional da Epinefrina e propriedades físico-químicas. Verificação da influência 

do pH na ionização dos fármacos. Simplificação molecular do Estradiol (Protótipo 

Estrogênico). Determinação do coeficiente de partição óleo/água do ácido mandélico. 

Estudo dos orbitais HOMO e LUMO do antagonista serotoninérgico Cetanserina. 

Determinação da constante hidrofóbica de substituintes de sulfonamidas por CCD em 

fase reversa. Estudo das conformações do analgésico Meperidina. Modificação 

molecular: latenciaçãodo sulfatiazol para obtenção do pró-fármaco succinoilsulfatiazol. 

Visualização de cargas parciais dos antibacterianos. Purificação por recristalização do 

succinoilsulfatiazol. Aspectos conformacionais envolvidos na inibição da COX pela 

indometacina e na interação da Clorpromazina com o receptor dopaminérgico. RMN1H 

e de 13C do sulfatiazol e determinação do p.f.do succinilsulfatiazol. Importância da 

estereoquímica para a ação de fármacos no receptor β-adrenérgico. Síntese de fármaco: 

obtenção do propranolol a partir do éter glicídico e purificação por recristalização 

Obtenção da conformação mais estável da clonidina por dinâmica molecular. Variações 

conformacionais da Acetilcolina. Sobreposição dos fármacos adrenérgicos Epinefrina e 

Metanfetamina. 
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