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� Fármacos

Compostos químicos que apresentam algum efeito terapêutico e

que tenham estrutura química conhecida. São os princípios ativos

dos medicamentos. São obtidos por extração de fontes naturais,

semissíntese ou síntese.
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semissíntese ou síntese.

� Droga

Em geral, o termo droga é utilizado como sinônimo de fármaco ou

de entorpecente. Apesar disso, na legislação brasileira (Lei

5.991/73), droga é definida como “substância ou matéria-prima

que tenha finalidade medicamentosa ou sanitária”.
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� Fármacos naturais

São aqueles obtidos a partir de fontes naturais tais como plantas

medicinais e fungos.

Exemplos:

Morfina – fármaco analgésico opioide isolado do ópio que o látex

da flor da Papoula (nome popular da plantaPapaver somniferum)

Benzilpenicilina - fármaco antibiótico produzido pelo fungo

Penicillium notatum.
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� Fármacos semissintéticos

São aqueles obtidos a partir de modificações moleculares de

fármacos naturais.

Ex. Amoxicilina – fármaco antibiótico obtido a partir de

modificações moleculares da benzilpenicilina (fármaco natural

produzido pelo fungoPenicillium notatum).
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� Fármacos sintéticos

São aqueles obtidos “totalmente em laboratório”. Representam

cerca de 85% dos fármacos atualmente no mercado.

Ex. Captopril – fármaco utilizado no tratamento de hipertensão

arterial sistêmica e insuficiência cardíaca.
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� Medicamento

Segundo a RDC 10 de 2001 (ANVISA), medicamento é um

“produto farmacêutico, tecnicamente obtido ou elaborado, com

finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins de

diagnóstico. É uma forma farmacêutica terminada que contém o

fármaco, geralmente em associação com adjuvantes

farmacotécnicos”.
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contêm dois ou mais fármacos”.
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�Adjuvantes farmacotécnicos

Substâncias terapeuticamente inertes utilizadas para obtenção das

diferentes formas farmacêuticas. Quando utilizados para

dissolução ou dispersão do(s) fármaco(s) são chamados de veículos

(Ex. água). Já quando desempenham outras funções são chamados

de excipientes (Ex. conservantes)
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� Formas farmacêuticas

São as diferentes formas físicas do estado final dos medicamentos, ou seja, o

estado administrado ao paciente. Podem ser classificadas em sólidas tais como

comprimidos, cápsulas e drágeas; líquidas tais como suspensão aquosa e solução

aquosa; ou semissólidas tais como pomada, creme e gel.
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� Forma de dosagem

Forma farmacêutica + concentração

Exemplos: comprimido de 10 mg / Suspensão aquosa a 100 mg/mL
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� Fórmula farmacêutica

Descrição qualitativa e quantitativa dos todos os componentes de um

determinado medicamento.
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� Fórmula farmacêutica de comprimidos de captopril de 25 mg

Cada comprimido contém:

Captopril........................................25 mg

Lactose...........................................15 mg
Estearato de magnésio.................15 mg
Amido................................q.s.p. 100 mg
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Fórmula suprimida:

Captopril........................................25 mg

Excipientes..........................q.s.p. 100 mg
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Excipientes..........................q.s.p. 100 mg

� Fórmula farmacêutica de uma suspensão aquosa de ibuprofeno de 50 mg/mL

Cada mL contém:

Ibuprofeno.................................................50 mg
Goma xantan.............................................01 mg
Glicerol......................................................10 mg
Benzoato de sódio.....................................15 mg
Ácido cítrico..............................................01 mg
Propilenoglicol..........................................10 mg
Aroma artificial de tutti-frutti.................05 mg
Sorbitol......................................................08 mg
Sacarina sódica.........................................15 mg
Ciclamato de sódio....................................02 mg
Dióxido de titânio......................................10 mg
Polissorbato 80...........................................15 mg
Água..................................................q.s.p. 01 mL
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Aroma artificial de tutti-frutti.................05 mg
Sorbitol......................................................08 mg
Sacarina sódica.........................................15 mg
Ciclamato de sódio....................................02 mg
Dióxido de titânio......................................10 mg
Polissorbato 80...........................................15 mg
Água..................................................q.s.p. 01 mL

Fórmula suprimida:

Ibuprofeno.................................................50 mg
Veículo..............................................q.s.p. 01 mL
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