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Indexada no Chemical Abstracts Editorial
Este exemplar dos Cadernos Temáticos – o de número 6 –

relaciona a Química Inorgânica à Medicina, um tema de grande
importância na atualidade, mas que não se encontra facilmente
disponível em português para professores de Química do Ensino
Médio e Fundamental.

Um Caderno Temático dedicado à Química de Fármacos já
foi publicado, o qual aborda compostos orgânicos. Apresen-
tamos agora algumas contribuições da Química Inorgânica para
a Medicina, em uma tentativa de complementar, com um novo
foco, as informações sobre essa área de caráter essencialmente
interdisciplinar.

É comum que se faça a associação entre “vida”, “saúde”,
“medicamentos” e a Química Orgânica, mas a associação com
a Química Inorgânica é feita com menos freqüência. No entanto,
o papel dos íons metálicos nos sistemas biológicos é hoje plena-
mente reconhecido, e medicamentos à base de metais são usa-
dos diariamente na clínica médica. A Química Inorgânica Me-
dicinal é uma área em expansão.

Assim, consideramos importante fornecer aos professores
uma ampla perspectiva das várias possibilidades de intervenção
da Química (orgânica e inorgânica) no planejamento e na com-
preensão do mecanismo de ação dos fármacos.

Agradecemos a todos que colaboraram neste Caderno Temá-
tico, esperando que constitua mais uma contribuição para a for-
mação continuada de professores.
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