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Prefácio

As ferramentas apresentadas no primeiro dos dois volumes que compõem esta obra são
ainda insuficientes para resolver todos os problemas matemáticos que surgem nas ciências
farmacêuticas, já que muitos só podem ser resolvidos utilizando ferramentas da área da
matemática chamada cálculo. Dois exemplos importantes foram já referidos no capítulo
introdutório do 1.º volume e são o problema da determinação das curvas de concentração
dos fármacos (Exemplo 1.2) e da biodisponibilidade (Exemplo 1.3). Outro problema paradigmático que pode ser aqui invocado é o da modelação matemática da cedência medicamentosa, isto é, da determinação das equações que permitem quantificar, em função do
tempo, o fármaco que se liberta de uma forma farmacêutica. Nenhum destes problemas
pode ser formulado ou resolvido sem conhecimentos matemáticos, por exemplo, sobre integrais e equações diferenciais, daí a necessidade de completar o estudo da matemática aplicada às ciências farmacêuticas com este volume dedicado principalmente às ferramentas
do cálculo. O volume abre com um capítulo sobre funções. Grosso modo, pode dizer-se que
as funções estão para o cálculo como os números para a aritmética. As funções podem ser
somadas, multiplicadas, etc., tal como os números, mas, para além disso, também podem
ser derivadas e integradas alargando-se, desta forma, o arsenal de ferramentas que a matemática coloca à disposição das restantes ciências. Após compreender o conceito de limite de
uma função, o leitor estará preparado para aprender derivadas, primitivas e integrais, o que
irá ser feito nos capítulos 8, 9 e 10, respectivamente. Estas novas ferramentas são fundamentais na formulação e resolução de um tipo de equações com ampla aplicação nos campos
da farmacocinética e toxicologia, as chamadas equações diferenciais cuja temática irá ser
tratada no capítulo 11.
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A resolução de alguns tipos de equações diferenciais, designadamente aquelas que
modelam o problema das administrações em doses múltiplas, é facilitada pelo recurso
a transformadas de Laplace que irão ser estudadas no capítulo 12. As transformadas de
Laplace são também utilizadas para resolver equações às derivadas parciais nomeadamente
a 2.ª lei de Fick da difusão e, portanto, será também neste capítulo que irá ser abordado o
problema da determinação da taxa de cedência de princípio activo das formas farmacêuticas. O volume termina com um capítulo dedicado às técnicas de resolução de sistemas de
equações não-lineares utilizados na modelação do equilíbrio químico.
A organização dos capítulos mantêm-se do 1.º volume, isto é, após uma breve definição
e apresentação das propriedades matemáticas de cada uma das ferramentas supracitadas,
ilustra-se como os farmacêuticos podem tirar partido delas através da resolução de exemplos aplicados.

