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EMENTA
A disciplina Farmacologia Aplicada aborda conhecimentos avançados de fármacos
no tocante aos aspectos farmacocinéticos descritivos (absorção, distribuição e
eliminação) e quantitativos (modelos farmacocinéticos (teóricos e matemáticos).

OBJETIVO GERAL
Fornecer conhecimentos avançados de fármacos no tocante aos aspectos
farmacocinéticos descritivos (absorção, distribuição e eliminação) e quantitativos
(modelos farmacocinéticos (teóricos e matemáticos), noções de cinética linear e
não linear e cálculos de parâmetros farmacocinéticos) com a finalidade de formar
competências para aplicações desses conhecimentos na cadeia de produção de
novos fármacos e nos estudos de Farmacocinética, biodisponibilidade e
bioequivalencia terapêutica.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Farmacocinética
1.1. Conceitos básicos:
 Farmacocinética (Básica e Aplicada)
 Fatores Farmacocinéticos e suas influências na duração e magnitude
do efeito farmacológico
 Relação Farmacocinética (PK)/Farmacodinâmica (PD)
1.2. Aspectos Descritivos:
Absorção de Fármacos
 As diferentes vias de administração (importância da forma farmacêutica) e
os mecanismos fisiológicos de absorção de fármacos
 Características das membranas biológicas






O medicamento no Trato Gastrintestinal e em outros compartimentos
Fisiológicos
O fígado e a absorção de medicamentos
Parâmetros farmacocinéticos relacionados à absorção e suas definições
Fatores modificadores da absorção dos medicamentos

Distribuição de Fármacos
 Noção de Volume aparente de distribuição (Vd)
 Fatores que influenciam a distribuição de fármacos (proteínas plasmáticas)
 Débito sanguíneo e distribuição de fármacos em diferentes tecidos
 Parâmetros farmacocinéticos relacionados a distribuição e suas definições
 Fatores modificadores da distribuição de fármacos
Eliminação de Fármacos
 As diferentes vias de excreção de fármacos (renal, biliar, pulmonar,
salivar...)
 Eliminação metabólica (principais reações e fatores genéticos)
 As Clearances (hepática, renal, intestinal...)
 Parâmetros farmacocinéticos relacionados à eliminação e suas definições
 Fatores modificadores da eliminação de fármacos
Farmacocinética e Modificações Fisiopatológicas (Lactentes, Idoso, Insuficiência
renal, Insuficiência Hepática, etc.)
1.3. Aspectos quantitativos:
1.3.1. Construção de curvas de concentrações plasmáticas de medicamentos versus
tempo e tratamento matemático desses dados para determinação de parâmetros
farmacocinéticos.
1.3.2. Diferenças entre processos farmacocinéticos linear (1ª ordem) e não linear
(ordem zero)
1.3.3. Compartimentos e Noções de Modelos farmacocinéticos (teóricos e
matemáticos)
 Mono-compartimental
 Bi-compartimental
 Tri-compartimental
 Multi-compartimental
1.3.4. Diferentes vias (intravascular e extra-vascular) de administração e
determinação de parâmetros farmacocinéticos de referência: Biodisponibilidade
(F), Tempo de meia vida (T1/2), Área sob a curva de concentração (ASC), Vd...
1.3.5. Elaboração de protocolo experimental para estudo Farmacocinético, de
biodisponibilidade e de Bioequivalencia

1.3.6. A farmacocinética e a indústria farmacêutica (interesse e importância no
desenvolvimento de novos fármacos).
1.3.6. Computadores e estudos farmacocinéticos (PK)
 Dados de Pesquisa PK
 Simplificação na Modelação
 Estimação de Parâmetros PK

AVALIAÇÃO
Seminários e prova prático/teórica.
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