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Introdução 
A síntese orgânica é a área da química que busca estudar a criação e/ou transformação de substâncias orgânicas 

através de reações químicas em um determinado substrato. A síntese de fármacos, consiste no manejo de reações 
com o objetivo de criar moléculas complexas (ROCHA; FERREIRA; SANTOS, 2008). 
O termo fármaco refere-se à substância química principal do medicamento, responsável pelo efeito terapêutico. 

Podendo ser sintético ou de origem natural (RANG et al, 2007). A partir da segunda metade do século XX, com o 
desenvolvimento da química orgânica sintética, os fármacos sintéticos tornaram-se a principal fonte de tratamento 
para doenças (BRUNTON; CHABNER; KNOLLMANN, 2012). 
Dessa forma, o objetivo desse trabalho consiste em destacar a importância da síntese orgânica no desenvolvimento 

de fármacos. 
 

Metodologia 
 Foi realizado um estudo de revisão da literatura que utilizou como base de dados para a pesquisa bibliográfica o 
Google Acadêmico, Scielo, Pubmed, livros e o Google, tendo o cuidado de analisar fontes seguras, ou seja, que 
tenham o conteúdo de qualidade e possua algum embasamento científico. Os descritores utilizados para a busca 
foram “Síntese orgânica”, “importância” e “fármacos”.  
Para atingir o objetivo do estudo foi analisado os títulos e resumos que tivessem maior relação com o tema desse 

trabalho e materiais indicados por especialistas.  
 

Resultados e Discussão 
Em 1897, o químico alemão Felix Hoffmam do laboratório Bayer, produz o primeiro fármaco sintético empregado 

na terapêutica, o ácido acetil salicílico. Hoffman foi motivado a sintetizar esse composto com o objetivo de diminuir os 
efeitos colaterais causados pelo seu percussor o ácido salicílico (CAMPUZANO, 2016). 
Nesse sentido, o processo de síntese orgânica contribui no desenvolvimento de fármacos. Ela ajuda na criação de 

pró-fármacos permitindo a otimização de compostos que foram previamente comercializados e que tiveram problemas 
de biodisponibilidade e efeitos tóxicos (CHIN, 1998; FILHO et al., 2010). Corroborando com essa ideia, Pereira (2007) 
destaca que a latenciação de medicamentos é importante pois melhora estabilidade química, a biodisponibilidade e 
diminui efeitos tóxicos. A tabela 1 mostra alguns exemplos de fármacos que foram melhorados. 
Tabela 1. Exemplos de fármacos que foram otimizados 

Biopercussor Fármaco 
Ativo 

Característica 
otimizada 

Referência 

Levodopa Dopamina Aumento da 
seletividade 

BRUNTON; 
CHABNER; 
KNOLLMANN, 
2012 

Captopril Enalapril Aumento da 
meia-vida 

BRUNTON; 
CHABNER; 
KNOLLMANN, 
2012 

 
Na busca por candidatos a fármacos, a química comparada surge como uma boa estratégia. Ela permite sintetizar 
uma coleção de substâncias análogas, com diferentes grupos farmacofóricos ou conformações, aumentando a 
probabilidade de se chegar a um composto protótipo (AMARAL, 2003). 
De acordo com Sangui (2016), pode-se utilizar de técnicas de síntese orgânica para descobrir novos fármacos. A 

síntese orientada pelo alvo pode construir uma molécula biologicamente ativa a partir do conhecimento estrutural de 
um receptor alvo. 
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Considerações Finais 
Portanto, percebe-se que a síntese orgânica é imprescindível tanto para o desenvolvimento de novos fármacos com 

melhores características farmacocinéticas, farmacodinâmicas e farmacotécnicas quanto para a criação de moléculas 
candidatas a fármacos. 
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