
 

 

CÁLCULOS FARMACÊUTICOS 
Para fornecer doses corretas dos medicamentos aos pacientes deve-se ter uma boa 
compreensão das unidades de medida para os fármacos,  expressões de quantidade e 
de concentração aceitas para medicamentos e preparações e conhecimento e 
habilidade em usar tais informações ao executar os cálculos necessários para o 
fornecimento correto da terapia medicamentosa (THOMPSON, 2013). 
  
Neste material vamos revisar as unidades de medida para substâncias em diferentes 
estados físicos e as utilizadas nos cálculos de concentração, bem como os principais 
métodos de aplicação de cálculos farmacêuticos 

 

Unidades de Medida 

 
O sistema métrico decimal e de tempo utilizado em hospitais tem como unidades 
básicas o metro, o litro, o grama e o segundo (COREN, 2011). 

 
O metro(m) é a unidade básica de comprimento, já o litro (l) é a unidade básica de 
volume, o grama (g), por sua vez é a unidade básica do peso e, por fim, o segundo (seg) 
é a unidade básica de tempo. 
 

Kg hg dag g dg cg mg 
1 litro = 1 dm3 
1 mL = 1 cm3 
1 mg = 1000 µg 
1 g = 100.000 µg 
1 mg = 1.000.000 ng 
1 mg = 1.000.000.000 pg 

 

Cálculos de Concentração 

  
A concentração fornece a quantidade de fármaco ou substância ativa por quantidade 
(massa ou volume) de preparação (THOMPSON, 2013). 
  

 

 



 

 

 

Porcentagem:  Representada pelo símbolo % (por cento), pode ser "traduzido" como 
partes de cem, então quando diz-se 45% isso significa que tem-se 45 partes de um total 
de cem (COREN, 2011). 

  
As principais unidades usadas para expressar a concentração são: 
 

✅ Para soluções de sólidos em líquidos: 1 g de soluto ou sólido em 1.000 mL de solução 
ou preparação líquida. 

 
✅ Para soluções de líquidos em líquidos: 1 mL de constituinte líquido em 1.000 mL de 
solução ou preparação líquida. 
Para misturas de sólidos em só1idos: 1 g de constituinte sólido em 1.000 g de mistura 
sólida. 

✅ Massa da substância ativa por massa do produto (uma pomada oftálmica de 
gentanticina 3 mg por grama (também escrito 3 mg/g) contém 3 mg de gentanticina 
em cada 1 g de pomada). 

✅ Massa da substância ativa por volume do produto (uma solução oftálmica de 
tobramicina de 3 mg por mililitro (também escrito como 3 mg/mL) apresenta 3 mg de 
tobramicina em cada 1 mL de solução). 

  

✅ A molaridade (M) é o número de mols de soluto por litro de solução. Por exemplo, 
uma solução de hidróxido de sódio 1 M contém 1 mol de hidróxido de sódio por litro de 
solução. Visto que a massa molecular do hidróxido de sódio é 40,0 uma solução de 
hidróxido de sódio 1 M contém 40,0 g de hidróxido de sódio por litro de solução (40 g/L 
ou 40 mg/mL). 

  

✅ A densidade (d) de uma solução é a relação entre a massa (m) e o 
volume (V) dessa solução: d = m/v (COREN, 2011). 

  

Métodos de aplicação geral de cálculos 

  
De acordo com Thompson (2013) há 3 métodos de aplicação geral para vários tipos de 
problemas: 

✅ Razão e Proporção:  A razão é definida como um quociente "de dois números", já 
a  proporção como "a expressão da igualdade de duas proporções". 

Ex.: Se há 250mg em  5mL (250mg/5mL), então haverá (=) 100mg em XmL (100mg/XmL). 
Esta proporção é definida da seguinte forma: 

 



 

 
 

 

 

 
✅ Análise Dimensional: Ao terminar a instalação do problema, se as unidades do lado 
direito do sinal de igual são as mesmas que as unidades desejadas, no lado esquerdo do 
sinal de igual, você resolveu corretamente o problema (desde que, é claro, as 
quantidades estejam com as unidades corretas).  

Organize tais fatores como frações de uma maneira que quando você multiplicá- las, irá 
cancelar todas as unidades, exceto aquelas para a resposta desejada. 

Ex.: Você tem um paciente pediátrico que pesa 50 lb. O pediatra dela receitou cefaclor 
15 mg/kg/dose a ser administrado duas vezes por dia. Você tem disponível a suspensão 
oral, que é de 125mg/5mL. 

Calcule o número desejado de mililitros para cada dose. 

 
 

✅ Fórmulas Matemáticas: Para alguns cálculos temos fórmulas matemáticas que foram 
desenvolvidas para fins específicos. Em um caso como esse, preencha os dados 
necessários e resolva a equação. 

 


