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EMENTA
Origem dos fármacos e compostos protótipos. Mecanismo de ação dos fármacos.
Métodos de modificação molecular. Bases moleculares e alterações funcionais
associadas a doença de impacto em saúde pública, alvos moleculares para o
desenvolvimento de ferramentas de diagnóstico (biomarcadores) e de candidatos a
fármacos, princípios envolvidos no planejamento e na síntese desses candidatos a
partir do conhecimento dos alvos moleculares de relevância, ensaios pré-clínicos e
clínicos para avaliação da sua atividade farmacológica. Visão integrada de diferentes
abordagens das Ciências Farmacêuticas

OBJETIVO GERAL
Estudar de forma sistemática todo o processo de planejamento de novos fármacos
baseado no ligante (LBDD) e baseado na estrutura do alvo molecular (SBDD).
Específicos




Relacionar estrutura química com propriedades químicas e físicas e sua
influência na resposta biológica;
Definir planejamento de fármacos baseado na estrutura do alvo molecular
(SBDD) em casos onde o alvo macromolecular é conhecido;
Definir o planejamento de fármacos baseado no ligante (LBDD) o ligante é
conhecido e o alvo biológico é desconhecido;




Estudar os principais mecanismos de ação envolvidos na absorção, distribuição,
metabolismo, eliminação e toxicidade (ADMET) no planejamento dos fármacos.
Compreender a importância química e biotecnológica dos processos que
envolvem obtenção de insumos e medicamentos: indústria farmacêuticas patentes

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO











Histórico da Química medicinal.
Definições de SAR, QSAR e SPR
Estudos dos principais mecanismos aplicados na obtenção de insumos e
medicamentos: indústria farmacêuticas - patentes
Agencias reguladoras: ANVISA, FDA e EMEA
A importância dos efeitos eletrônicos e estereoquímicos
Grupos Toxofóricos
Grupos Farmacofóricos
Estudo da importância da absorção, distribuição, metabolismo, eliminação e
toxicidade (ADMET) no planejamento dos fármacos.
Incrementos da solubilidade dos fármacos.
Análises utilizadas nas caracterizações fármacos.

AVALIAÇÃO



Análise crítica e discussão de artigos científicos;
Apresentação de seminários.
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