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C O N S I D E R A Ç Õ E S GERAIS 

Neste capítulo introdutório, explicamos de que ma-
neira a farmacologia surgiu e evoluiu como disci-
plina científica e, a seguir, descrevemos a atual 
estrutura desta ciência e sua l igação com outras 
ciências  A estrutura que emergiu for-
ma a base da o r g a n i z a ç ã o deste livro. Os leitores 

 por mergulharem  nos tó-
picos propriamente ditos da farmacologia podem, 
sem qualquer receio, omitir este capítulo. 

ORIGENS E ANTECEDENTES 

A farmacologia pode ser definida como o estudo dos efei-
tos das substâncias químicas sobre a função
biológicos. C o m o ciência, nasceu em meados do século 
X I X , constituindo uma das numerosas e novas ciências 
biomédicas baseadas mais em princípios de experimenta-
ção do que em dogma, que surgiram nesse notável perío-
do. M u i t o antes disso - na verdade, desde a aurora da 
civilização - remédios à base de ervas eram amplamente 
utilizados, foram redigidas farmacopéias, e a profissão 
de boticário floresceu, porém nada que se assemelhasse a 
princípios científicos era aplicado à terapêutica. Até mes-
mo Robert Boyle, que estabeleceu as bases científicas da 
química em meados do século X V I I , sentia-se satisfeito 
quando lidava  a terapêutica (uma Coleção de Remé-
dios de Escolha, 1692), recomendando misturas de ver-
mes, estrume,  e musgo do crânio de um homem 
morto.  ímpeto para a farmacologia surgiu da necessi-
dade de melhorar a qualidade da intervenção terapêutica 
dos médicos que, naquela época, eram proficientes na 
observação clínica e diagnóstico, porém amplamente in -

competentes quando se tratava de  Até o final 
do século X I X , o conhecimento do funcionamento nor-
mal e anormal do corpo era por demais rudimentar para 
oferecer até mesmo uma base elementar para a compre-
ensão dos efeitos das drogas; ao mesmo tempo, a doença 
e a morte eram assuntos considerados quase sagrados, 
apropriadamente estudados nas doutrinas mais autoritá-
rias do que científicas. A prática clínica quase sempre de-
monstrava uma obediência à autoridade, ignorando o que 
pareciam ser fatos facilmente passíveis de verificação. As-
sim, por exemplo, a casca da cinchona foi reconhecida 
como tratamento específico e eficaz para a malária, e um 
protocolo criterioso para seu uso foi estabelecido por 
L i n d , em 1765. Todavia, em  Johnson declarou que 
não era segura até desaparecer a febre, recomendando, 
em seu lugar, o uso de grandes doses de calomelano nos 
estágios iniciais - um exemplo de recomendação cr imi -
nosa que, entretanto, foi submissamente seguida nos 40 
anos seguintes. 

A motivação pela farmacologia surgiu da prática clí-
nica, porém o seu estabelecimento como ciência só pode 
ser construído  base em fundamentos seguros de fisi-
ologia, patologia e química. Isso só ocorreu a partir de 
1858, quando  propôs a teoria celular.  p r i -
meiro uso de uma fórmula estrutural para descrever uma 
substância química foi em 1868. As bactérias como causa 
de doença foram descobertas por Pasteur, em  A n -
teriormente, a farmacologia dificilmente tinha qualquer 
fundamento ou base sobre a qual pudesse se apoiar, e 
podemos nos surpreender  a aspiração audaciosa de 
Rudolf Buchheim, que cr iou o primeiro instituto de far-
macologia (na sua própria casa) na Estônia, em

Em seus primórdios, antes do advento da química 
orgânica sintética, a farmacologia ocupava-se exclusiva-
mente  a compreensão dos efeitos das substâncias 
naturais, principalmente extratos vegetais. Um avanço 
inicial na química foi a purificação de compostos ativos a 
partir das plantas. Friedrich  um jovem boticá-

* Oliver Wendell Holmes, um eminente médico, declarou, em
"... acredite firmemente que, se toda a matéria médica, como hoje é 
utilizada, pudesse ser atirada no fundo do mar, seria muito melhor 
para os seres  bem pior para os peixes." (Ver Porter,
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rio alemão, purificou a morfina a partir do ópio, em
Outras substâncias foram rapidamente descobertas, e, 
embora suas estruturas permanecessem desconhecidas, 
esses compostos mostraram que as substâncias químicas, 
e não forças mágicas ou vitais, eram responsáveis pelos 
efeitos produzidos por extratos vegetais sobre os orga-
nismos vivos. Os primeiros farmacologistas dedicaram a 
maior parte de sua atenção em substâncias derivadas de 
plantas, como quinina, digital, atropina, efedrina, estric-
nina e outras (muitas das quais ainda são utilizadas hoje 
em dia e  as quais já estará totalmente familiarizado 
ao concluir a leitura deste

A FARMACOLOGIA MO S É C U L O XX 

No início do século X X , o frescor da química sintética 
começou a revolucionar a indústria farmacêutica e,
ela, a ciência da farmacologia. N o v o s agentes sintéticos, 
como os barbitúricos e os anestésicos locais, começaram 
a aparecer, e a era da quimioterapia antimicrobiana nas-
ceu  a descoberta dos compostos arsenicais feita por 
Paul Ehr l ich , em 1909, que passaram a ser utilizados no 
tratamento da sífilis. Novas aberturas vieram  as
fonamidas, os primeiros agentes antibacterianos, que fo-
ram descobertas por Gerhard  em 1935, e
o desenvolvimento da penicilina por Cha in e Florey, du-
rante a II Guerra M u n d i a l ,  base nos trabalhos inic i -
ais de Fleming. 

Esses poucos exemplos bem conhecidos mostram 
como o crescimento da química sintética e o ressurgi-
mento da química dos produtos naturais produziram uma 
notável revitalização da terapêutica na primeira metade 
do século X X . Cada nova classe de fármacos que foi sur-
gindo representou um novo desafio para os farmacolo-
gistas, e foi assim que a farmacologia realmente estabele-
ceu sua identidade e status entre as ciências biomédicas. 

Paralelamente à exuberante proliferação de molécu-
las terapêuticas - impulsionada principalmente pela quí-
mica - que proporcionou aos farmacologistas material 

 pequeno número de substâncias sintéticas adquiriu
 farmacológica muito antes do início da era da química sinté-

tica.  éter dietílico, preparado inicialmente como  doce de 
vitríolo" no século X V I , e o  nitroso, preparado por H u m -
phrey Davy, em 1799, eram utilizados para animar festas antes de 
serem introduzidos como agentes anestésicos, em meados do sécu-
lo X I X (ver Cap. 35).  nitrito de  (ver Cap. 17) foi prepara-
do em 1859, e podemos afirmar ter sido o  agente terapêu-
tico "racional"; seu efeito terapêutico na angina foi previsto com 
base nos seus efeitos fisiológicos - uma verdadeira "substância do 
farmacologista" e o precursor de odor fétido dos nitrovasodilata-
dores amplamente utilizados na atualidade. A aspirina (Cap. 16), o 
fármaco mais largamente utilizado na história, foi sintetizada pela 
primeira vez em 1853, sem ter em mente nenhuma aplicação far-
macológica. Foi redescoberta em  nos laboratórios da compa-
nhia alemã Bayer, que estavam procurando um derivado menos tó-
xico do ácido salicílico. Bayer comercializou a aspirina em 1899 e 
fez fortuna. 

para reflexão mais profunda, a fisiologia também estava 
fazendo rápido progresso, particularmente no tocante aos 
mediadores químicos, que são descritos de modo mais 
pormenorizado em outra parte deste l ivro . M u i t o s hor-
mônios, neurotransmissores e mediadores inflamatórios 
foram descobertos nesse período, e o reconhecimento de 
que a comunicação química desempenha um papel cen-
tral, em quase todos os mecanismos reguladores do nos-
so corpo, imediatamente estabeleceu uma grande área de 
terreno compartilhado entre a fisiologia e a farmacolo-
gia, porquanto as interações entre substâncias químicas e 
sistemas vivos constituíam exatamente o objeto de inte-
resse dos farmacologistas desde o início.  conceito de 
"receptores" para os mediadores químicos, proposto pela 
primeira vez por Langley em  foi rapidamente to-
mado por farmacologistas como Clark ,  Schild 
e outros e constitui um tema constante da atual farmaco-
logia (como você irá logo constatar nos próximos dois 
capítulos).  conceito de receptor e as tecnologias que 
surgiram a partir dele tiveram impacto maciço sobre a 
descoberta de fármacos e a terapêutica. A bioquímica tam-
bém emergiu como ciência distinta no início do século 
X X , e a descoberta de enzimas e elucidação das vias bio-
químicas proporcionaram outra base para compreender 
os efeitos dos fármacos.  quadro da farmacologia que 
emerge a partir desse breve relance de olhos na história 
(Fig.  é o de um estudo que se desenvolveu a partir 
de uma antiga terapêutica pré-científica, envolveu-se na 
área do comércio a partir do século X V I I e adquiriu res-
peitabilidade ao assumir a aparência externa de ciência, 
tão logo isso se tornou possível em meados do século 
X I X . Os sinais de seu espírito aventureiro político do 
passado ainda acompanham a farmacologia, porquanto a 
indústria farmacêutica tornou-se um grande negócio, e, 
hoje em dia, grande parte da pesquisa farmacológica ocor-
re dentro de ambiente comercial , um local mais frio e 
mais pragmático do que as clareiras da  N e -
nhuma outra ciência de " o l o g i a " biomédica encontra-se 
tão próxima de M a m m o n . 

P R I N C Í P I O S T E R A P Ê U T I C O S 

ALTERNATIVOS 

A moderna medicina baseia-se, em grande parte, em fár-
macos como principal instrumento de terapia. Natura l -

 Alguns de nossos mais distintos pioneiros farmacológicos fize-
ram suas carreiras na indústria; entre os exemplos, destacam-se 
Henry Dale, que estabeleceu os fundamentos para o nosso conheci-
mento da transmissão química e do sistema nervoso autônomo; 
George Hitchings e Gertrude  que descreveram o princípio 
dos antimetabólitos e produziram o primeiro agente
eficaz; e James Black, que introduziu os  antagonistas dos 
receptores  e dos receptores  de histamina. Não é 
por acaso que, neste l ivro, que enfoca os princípios científicos da 
farmacologia, os exemplos apresentados sejam, em sua maioria, pro-
dutos da indústria, e não da natureza. 
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Fig. 1.1  desenvolvimento da farmacologia. 

mente, outros procedimentos terapêuticos também são 
importantes, como cirurgia, dieta, exercício  assim 
como a não-intervenção deliberada, porém nenhuma des-
sas formas é tão largamente aplicada quanto a terapia 
baseada em fármacos. 

Antes do advento das abordagens baseadas na ciên-
cia, reiteradas tentativas foram feitas para construir siste-
mas de terapêutica, muitos dos quais produziram resul-
tados ainda piores do que o empirismo puro. Um desses 
sistemas é a alopatia, adotada por James Gregory (1735-
1821). Os remédios preferidos consistiam em sangria, 
eméticos e purgativos, que eram utilizados até que fos-
sem suprimidos os sintomas dominantes da doença. M u i -
tos pacientes morriam em decorrência desse tratamento, 
e foi em reação a esta prática que Hahnemann introdu-
ziu a homeopatia no início do século X I X . Os princípios 
orientadores da homeopatia são: 

• os semelhantes curam-se pelos semelhantes; 
• a atividade pode ser potencializada por diluição. 

 sistema logo chegou às raias do absurdo: por exem-
plo , Hahnemann recomendou o uso de substâncias em 
diluições de 1:1060, equivalente a 1 molécula numa es-
fera do tamanho da órbita de Netuno. 

M u i t o s outros sistemas terapêuticos surgiram e desa-
pareceram, e a variedade de princípios dogmáticos que 

eram incorporados acabou dificultando o progresso c i -
entífico, em vez de impulsioná-lo. Na atualidade, os sis-
temas terapêuticos, cujas bases residem fora do domínio 
da ciência, estão ganhando terreno sob a bandeira geral 
de "medic ina" alternativa ou "holística". Em sua maio-
ria, rejeitam o "modelo médico", que atribui a doença a 
alguma perturbação subjacente da função normal , que 
pode ser definida em termos bioquímicos ou estruturais, 
detectada por meios objetivos e influenciada de modo 
benéfico por intervenções químicas ou físicas apropria-
das. Enfocam principalmente o mal-estar subjetivo, que 
pode estar associado ou não à doença.  abandono da 
objetividade na definição e determinação da doença acom-
panha um afastamento semelhante dos princípios cientí-
ficos na avaliação da eficácia terapêutica. Em conseqüên-
cia, os princípios formulados e as práticas podem ganhar 
aceitação sem preencher qualquer um dos critérios de 
validade para convencer um cientista rigoroso, cujo cum-
primento é exigido por lei para que um novo agente pos-
sa ser introduzido na terapia. Infelizmente, a aceitação 
pública tem pouco a ver  a eficácia demonstrável. 

 APARECIMENTO DA BIOTECNOLOGIA 

N o s últimos anos, a biotecnologia surgiu como fonte 
importante de novos agentes terapêuticos na forma de 
anticorpos, enzimas e várias proteínas reguladoras, in -
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cluindo hormônios, fatores de crescimento e citocinas (ver 
Buckel , 1996). Embora esses produtos (conhecidos como 
biofármacos) sejam, em geral, mais produzidos por enge-
nharia genética do que por química sintética, os princí-
pios farmacológicos são essencialmente os mesmos dos 
fármacos convencionais. Se tivermos uma visão um pou-
co mais voltada para o futuro, perceberemos que a tera-
pia gênica e as terapias baseadas  células (Gap.
apesar de ainda estarem dando seus primeiros passos, 
estão conduzindo a terapêutica para um novo domínio. 
Os princípios que governam o planejamento, o suprimen-
to e o controle de genes artificiais funcionantes introdu-
zidos em células ou de células obtidas por engenharia 
genética e introduzidas no corpo diferem muito daqueles 
subjacentes à terapia baseada em fármacos, exigindo uma 
base conceituai diferente, e deverão ser cada vez mais 
incluídos em textos como este para acompanhar o ritmo 
do moderno tratamento médico. 

FARMACOLOGIA ATUAL 

A exemplo de outras disciplinas biomédicas, as frontei-
ras da farmacologia não estão claramente definidas e tam-
pouco são constantes. Seus expoentes estão, como con-
vém aos pragmáticos, sempre prontos a invadir o territó-
rio e as técnicas de outras disciplinas. Se fosse possuidora 
de alguma essência conceituai técnica que realmente pu-

desse ser própria, esta já definhou quase ao ponto de ex-
tinção, e a especialidade é definida mais pelo seu propó-
sito - entender as ações das substâncias exercidas nos 
organismos vivos e, mais particularmente, como seus efei-
tos podem ser aplicados à terapia - do que pela sua coe-
rência científica. 

A Fig. 1.2 mostra a estrutura da farmacologia como 
aparece hoje em dia. Dentro da principal especialidade, 
encontram-se diversos compartimentos (neurofarmaco-

 imunofarmacologia, farmacocinética  que cons-
tituem subdivisões convenientes, senão estanques. Esses 
tópicos formam o principal assunto deste l ivro. Em tor-
no das margens encontram-se diversas disciplinas de i n -
terface, que não são abordadas neste l ivro e que estabele-
cem pontes entre a farmacologia e outros campos da bio-
medicina. A farmacologia tende a exibir mais dessas pon-
tes do que outras disciplinas. Os recém-chegados que es-
tão se agregando incluem tópicos como
ca, farmacoepidemiologia e farmacoeconomia. 

Biotecnologia. Originalmente, referia-se à produção 
de substâncias ou outros produtos úteis por meios bioló-
gicos (por exemplo, produção de antibióticos a partir de 
microrganismos ou produção de anticorpos
Hoje em dia, dentro da esfera biomédica, a biotecnolo-
gia refere-se principalmente ao uso da tecnologia do D N A 
recombinante para uma ampla variedade de propósitos, 
incluindo a fabricação de proteínas terapêuticas, diagnós-
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Fig.  Farmacologia atual  suas vár ias subdivisões. As disciplinas de interface (quadros em marrom) ligam a 
farmacologia a outras disciplinas biomédicas importantes (boxes verdes). 

Aesculapius



S E Ç Ã O  PRINCÍP IOS GERAIS 

tico,  produção de animais transgênicos
As numerosas aplicações não-médicas incluem agricultu-
ra, medicina legal, ciência ambiental. 

 Trata-se do estudo das influências 
genéticas sobre as respostas a fármacos. Originalmente, a 
farmacogenética tratada das reações farmacológicas i d i -
ossincrásicas familiares, em que os indivíduos afetados 
exibiam uma resposta anormal - habitualmente adversa 
- a uma classe de fármacos (ver Nebert &  1990). 
Hoje em dia, abrange variações mais amplas na resposta 
a fármacos, onde a base genética é mais complexa. 

 Este novo termo superpõe-se à far-
macogenética, descrevendo o uso da informação genética 
para orientar a escolha da terapia farmacológica numa base 
individual. A pressuposição de base é a de que é possível 
prever diferenças na resposta a agentes terapêuticos entre 
indivíduos a partir de sua constituição genética. A partir 
deste princípio, a descoberta das variações gênicas específi-
cas associadas a uma resposta terapêutica boa ou inadequa-
da a determinado fármaco deverá permitir a individualiza-
ção das escolhas terapêuticas  base no genótipo do 
indivíduo. A farmacogenômica é, em sua essência, um ramo 
da farmacogenética,  bastante "volteio". Até o momen-
to, o conceito é, em grande parte, teórico; entretanto, se 
for comprovada a sua validade, as conseqüências para a 
terapia serão de longo alcance. 

 Trata-se do estudo dos efei-
tos dos fármacos em nível populacional (ver Strom,
Ocupa-se  a variabilidade dos efeitos farmacológicos 
entre indivíduos de uma determinada população e entre 
populações. Constitui um tópico cada vez mais impor-
tante para as autoridades regulamentadoras, que decidem 
se um novo fármaco pode ou não ser aprovado para uso 
terapêutico. A  entre indivíduos ou popula-
ções tem um efeito adverso sobre a utilidade de um fár-
maco, embora seu nível de efeito médio possa ser satisfa-
tório. Os estudos farmacoepidemiológicos também con-
sideram a aderência do paciente ao tratamento e outros 
fatores pertinentes quando o fármaco é utilizado em con-
dições reais. 

 Este ramo da economia da saú-
de visa quantificar, em termos econômicos, o custo e o 
benefício das substâncias utilizadas terapeuticamente. 
Surgiu em decorrência da preocupação de muitos go-

vernos em fornecer uma assistência à saúde a partir dos 
impostos de renda, levantando questões sobre quais os 
tipos de procedimentos terapêuticos mais convenientes 
em termos monetários. Naturalmente, essa atitude gera 
veementes controvérsias, visto que, em última análise, 
significa atribuir um valor monetário à saúde e longevi-
dade dos indivíduos. A exemplo da farmacoepidemio-
logia, as autoridades regulamentadoras estão cada vez 
mais exigindo uma análise econômica, bem como evi-
dências de benefícios indiv iduais , ao tomar decisões 
quanto ao licenciamento de fármacos. Para informações 
mais detalhadas sobre este complexo assunto, ver

 (1997). 
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