
Farmacodinâmica

É o estudo dos efeitos bioquímicos e 
fisiológicos promovido pelos fármacos, bem 
como seus respectivos mecanismos de ação;

É o que a “droga faz com o corpo”.
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Conceitos básicos: 

a) Ação: 

Alteração bioquímica e/ou fisiológica resultante da 
combinação inicial do fármaco no local de ação. 

b) Efeito: 

Decorrente da ação e representa alteração final da 
função biológica.



Estimulação -> Aumenta a atividade de células 
especializadas;

Depressão -> Redução seletiva da atividade 
de células especializadas; 

Irritação ->Lesão em tecidos;

Reposição -> Reposição de níveis de 
compostos endógenos; 

Citotóxica -> Ação tóxica em células 
invasoras; 

A forma de ação e os efeitos são variáveis 
de indivíduo para indivíduo 
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Receptor: Componente do organismo que é 
alvo de interação com o fármaco, cuja 
constituição usualmente é proteica;

▪ Receptores de hormônios; 
▪ Fatores de crescimento; 
▪ Fatores de transcrição; 
▪ Neurotransmissores; 
▪ Enzimas; 
▪ Proteínas de transporte; 
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a) Agonista: 
Simulam os efeitos reguladores dos 
sinalizadores endógenos. 
- Pleno;
- Parcial;
- Inverso; 

b) Antagonista: 
- Ligação a configuração inativa do receptor 
fisiológico. 
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•Efeito máximo (α = 1)
Agonista 

Total 

•NÃO produz efeito máximo               
(0 < α < 1);

Agonista 
Parcial

•NÃO produz efeito algum        
(α = 0);Antagonista
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Mecanismo de Ação:

▪ Inespecífico;

▪ Específico;
– Interação com receptores;
– Ação sobre enzimas;
– Antagonismo;
– Ação sobre membranas; 
– Receptores fisiológicos
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Ação sobre enzimas: 
▪ Ativação (íons ou adaptação);
▪ Inibição (Competitiva e não-competitiva);
▪ Reativação;  
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Ação sobre membranas: 
▪ Alteração da estrutura (Ex Anfotericina B + 

Ergosterol); 
▪ Interferência em sistema de transporte 

(Cocaína);  
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Antagonismo: 
– vários tipos;
Ação sobre receptores fisiológicos 



Farmacocinética
Efeitos das drogas:

Benéficos ou Terapêuticos; 

Adversos ou Colaterais;

Respostas Ausentes ou Fracas;

Combinados;
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Combinados:

Sinergismo
– Aditivo
– Supra-aditivo

Antagonismo
– Físico
– Químico
– Funcional
– Fisiológico
– Farmacológico
– Metabólico

Adição

Potência
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Quantificação da interação:

Teoria
Ocupação dos receptores – a resposta 

é originária da ocupação do receptor 
por um fármaco

Representação
Curva dose-resposta
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Curva Dose-resposta
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Quantificação da interação:

Resposta
Cascata bioquímica e fisiológica 

decorrente da interação droga-receptor

Dose
Quantidade necessária para 

produzir certo grau de resposta
– Dose padrão

– Dose mediana eficaz
– Dose letal
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Potência: 
Quantidade de droga necessária 

para gerar a resposta; 

Eficácia: 
Intensidade da resposta 
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DE 50 -> quantidade de droga que produz a 
metade da resposta relativa à eficácia dessa 
droga (Dose eficaz);
DL 50 -> Metade da dose letal de uma droga;
Índice Terapêutico (IT) -> DE50/DL50
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Potência e Eficácia

X é mais potente que Y, que é mais potente que Z
X e Z têm a mesma eficácia, que é maior que a de Y
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Janela terapêutica: 
Intervalo entre concentrações/doses 

em que se situam os efeitos ótimos 
da substância

Índice terapêutica: 
Expressão matemática da 

janela terapêutica


