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CAPÍTULO

FARMACOCINÉTICA E 
FARMACODINÂMICA

Pedro modesto nascimento  menezes
Fabrício Souza Silva

O que você irá ver neste capítulo:
introdução
Farmacocinética

Vias de administração
absorção
Metabolismo dos fármacos
distribuição
eliminação dos fármacos

Farmacodinâmica
Ligação fármaco-receptor
receptores farmacológicos
agonismo total, parcial, inverso e antagonismo
Quantifi cação da resposta farmacológica
Famílias de receptores
receptores acoplados a proteína G
Segundos mensageiros

Farmacogenética/Farmacogenômica
Quadro resumo
Quadro esquemático
Questões comentadas
referências

Objetivos de aprendizagem
• Defi nir a Farmacocinética;

• Entender as vias de administração, absorção, distribuição, me-
tabolismo e eliminação dos fármacos;

• Analisar as características que infl uenciam nos processos farmaco-
cinéticos;

1

✓
✓

✓
✓

✓

✓

✓
✓
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CAPÍTULO 1

• Definir a Farmacodinâmica;

• Entender a relação entre os fármacos e o receptor;

• Analisar as características dos receptores e dos fármacos, além do 
processo de transdução de sinal;

• Observar a influência da genética na farmacologia.

1. INTRODUÇÃO

Farmacologia, segundo a etimologia da palavra, é a ciência que estu-
da os fármacos e seus efeitos, tendo como principais ramos a farmaco-
cinética e a farmacodinâmica. A primeira está relacionada aos estudos 
da absorção, distribuição, metabolismo e eliminação dos fármacos nos 
animais. Já a farmacodinâmica relaciona os fármacos nos seus locais de 
ação e a amplitude dos seus efeitos.

2. FARMACOCINÉTICA

A farmacocinética é responsável por analisar o trajeto percorrido pelo 
fármaco, desde sua absorção até sua eliminação, passando pela distri-
buição e biotransformação ou metabolismo em alguns órgãos chave, in-
testino, fígado e pulmão. Além disso, algumas características do fármaco e 
do organismo irão fornecer informações para o conhecimento da farma-
cocinética e, consequentemente, farmacodinâmica.

2.1 Vias de administração

Os fármacos novos são planejados e testados em uma forma posoló-
gica que é administrada por via específica. As vias de administração são 
escolhidas para que o fármaco seja capaz de atravessar as barreiras apre-
sentadas pelo corpo, aproveitando-se das moléculas de transporte e de 
outros mecanismos que permitem a absorção dos fármacos.

Quanto mais rápida a absorção, menor o tempo (T) para alcançar a 
concentração máxima no plasma (C) que, por conseguinte, terá uma que-
da na curva pelos outros processos farmacocinéticos (Figura 1).
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Farmacocinética e Farmacodinâmica

Figura 1. Representação gráfica do perfil farmacocinético das 
principais vias de administração.
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Fonte: Autoria Própria, 2016.

Cada via de administração tem características peculiares em relação à 
farmacocinética, apresentando, portanto, vantagens e desvantagem dis-
tintas (Quadro 1).

Quadro 1. Características das vias de administração utilizadas  
com maior frequência1.

Via de administração Vantagens Desvantagens

Intravenosa (IV)

• Efeitos imediatos, pois evita 
absorção;

• Biodisponibilidade (F) = 1 ou 
100%;

• Extensa utilização em emergências; 
• Permite titulação da dose; 
• Adequada para grandes volumes.

• Aumenta os riscos de 
efeitos adversos; 

• Administração lenta; 
• Inadequada para substân-

cias oleosas;
• Irreversível.

Intramuscular (IM)

• Efeitos rápidos para soluções 
aquosas e lentas para oleosas;

• Biodisponibilidade (F) próxima de 
0,75 ou 75% 

• Mais segura do que a intravenosa;
• Pode-se utilizar volumes modera-

dos e veículos oleosos.

• Dor, desconforto, lesão 
celular;

• Não produz efeito ime-
diato;

• Pode alterar exames labo-
ratoriais (creatinocinase); 

• Ocorrência de abscessos e 
reação alérgica.
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Via de administração Vantagens Desvantagens

Subcutânea (SC)

• Efeitos rápidos para soluções aquo-
sas e lentas para oleosas;

• Biodisponibilidade (F) próxima de 
0,75 ou 75%

• Absorção lenta e constante (im-
plantes); 

• Adequada para algumas suspensões 
(insulina);

• Autoadministração.

• Dor e necrose; 
• Administração de pe-

quenos volumes

Oral (OR)

• Simples, de baixo custo e indolor; 
• Autoadministração;
• Mais segura; 
• Possibilidade de remoção do 

fármaco.

• Elevada extensão do 
metabolismo de 1ª 
passagem; 

• Irritação das mucosas;
• Absorção variável, bio-

disponibilidade errática 
ou parcial (0,05 < F > 1).

Inalatória (IN)

• Grande área de absorção; Efeitos 
rápidos;

• Utilizada para fármacos voláteis;
• Evita o efeito da primeira passagem 

hepática
• Autoadministração.

• Dificuldade para regular 
a dose;

• Irritação do epitélio 
pulmonar;

• Administração e absor-
ção errática.

2.2 Absorção

A absorção de um fármaco é definida como sua passagem do local 
de administração, atravessando as membranas biológicas, com destino à 
corrente sanguínea, considerando a amplitude dessa transferência, sendo 
também considerada a biodisponibilidade (F), conforme mostrado na 
Equação 1.

 Equação 1

F = Quantidade do fármaco que chega à circulação sistêmica

Quantidade de fármaco administrada

Com esse entendimento, vários fatores influenciam diretamente a 
absorção e biosdisponibilidade de um fármaco, conforme mostrado no 
Quadro 2, sendo necessário determinado grau de hidrossolubilidade do 
fármaco para uma dissolução completa. A partir disso, é importante ob-
servar as características químicas do fármaco (pKa, grau de ionização) e 
o pH do meio no qual foi administrado, além de que fatores como massa 
molar reduzida pode facilitar a difusão pelos tecidos.
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QUADRO RESUMO

Palavras-chave Descrição

Farmacocinética Trajeto percorrido pelo fármaco.

Farmacodinâmica
Efeitos bioquímicos e fisiológicos dos fármacos e 

seus mecanismos de ação.

Absorção
Passagem do local de administração para corrente 

sanguínea.

Metabolismo
Mudança estrutural no fármaco para torná-la 

susceptível à excreção.

Distribuição Transporte do fármaco na circulação geral.

Eliminação Etapa em que o fármaco deixa o organismo.

Biodisponibilidade
Percentual do fármaco que após administração 

chega à circulação geral.

Meia-vida
Tempo durante o qual uma concentração X de um 

fármaco é reduzida pela metade (t½).

Agonistas total e parcial
Fármaco que promove efeito máximo e aquele que 
não promove esse efeito máximo, respectivamente.

Antagonistas (competitivo e não 
competitivo)

Fármaco que bloqueia o sítio ativo do receptor.

Agonista inverso
Fármaco que promove efeito contrário ao agonista 

total e parcial.

Receptores farmacológicos
Alvos proteicos em que fármacos (ou substâncias 
endógenas) se ligam promovendo uma resposta.

Segundos mensageiros
Moléculas sinalizadoras estimuladas pela célula a 

modificar condições fisiológicas.

Vias de administração
Locais nos quais os fármacos podem ser 

administrados.

Clearence total
Nome dado para depuração/eliminação de um 

fármaco.

Volume de distribuição
Volume de líquido necessário para conter a 

quantidade total do fármaco absorvido no corpo.

Transdução de sinal
Reações bioquímicas estimuladas pelos fármacos 

para promoção de resposta farmacológica.

Efeito de primeira passagem
Metabolismo do fármaco no tecido hepático  

(via veia porta no fígado).

Eficácia Capacidade de o fármaco promover uma resposta.

Potência
Concentração necessária para que o fármaco 

promova seu efeito. Normalmente descrito por 50% 
do efeito máximo (CE50).

Farmacogenética
Estudo de variações genéticas nos indivíduos e sua 

influência na resposta dos fármacos.

Exposição ao fármaco

Absorção

Metabolismo

Distribuição

Interações teciduais

Efeito terapêutico

Efeito adverso
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Representação ilustrativa da relação, farmacogenética, farmacocinética e farmacodinâmica.

Fonte: Autoria Própria, 2020.

QUADRO RESUMO

Book_Manuais de Farmacia_V1_Pantone.indb   36Book_Manuais de Farmacia_V1_Pantone.indb   36 23/03/2020   16:37:3723/03/2020   16:37:37



QUADRO ESQUEMÁTICO

37 

Palavras-chave Descrição

Farmacocinética Trajeto percorrido pelo fármaco.

Farmacodinâmica
Efeitos bioquímicos e fisiológicos dos fármacos e 

seus mecanismos de ação.

Absorção
Passagem do local de administração para corrente 

sanguínea.

Metabolismo
Mudança estrutural no fármaco para torná-la 

susceptível à excreção.

Distribuição Transporte do fármaco na circulação geral.

Eliminação Etapa em que o fármaco deixa o organismo.

Biodisponibilidade
Percentual do fármaco que após administração 

chega à circulação geral.

Meia-vida
Tempo durante o qual uma concentração X de um 

fármaco é reduzida pela metade (t½).

Agonistas total e parcial
Fármaco que promove efeito máximo e aquele que 
não promove esse efeito máximo, respectivamente.

Antagonistas (competitivo e não 
competitivo)

Fármaco que bloqueia o sítio ativo do receptor.

Agonista inverso
Fármaco que promove efeito contrário ao agonista 

total e parcial.

Receptores farmacológicos
Alvos proteicos em que fármacos (ou substâncias 
endógenas) se ligam promovendo uma resposta.

Segundos mensageiros
Moléculas sinalizadoras estimuladas pela célula a 

modificar condições fisiológicas.

Vias de administração
Locais nos quais os fármacos podem ser 

administrados.

Clearence total
Nome dado para depuração/eliminação de um 

fármaco.

Volume de distribuição
Volume de líquido necessário para conter a 

quantidade total do fármaco absorvido no corpo.

Transdução de sinal
Reações bioquímicas estimuladas pelos fármacos 

para promoção de resposta farmacológica.

Efeito de primeira passagem
Metabolismo do fármaco no tecido hepático  

(via veia porta no fígado).

Eficácia Capacidade de o fármaco promover uma resposta.

Potência
Concentração necessária para que o fármaco 

promova seu efeito. Normalmente descrito por 50% 
do efeito máximo (CE50).

Farmacogenética
Estudo de variações genéticas nos indivíduos e sua 

influência na resposta dos fármacos.

Exposição ao fármaco
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Metabolismo

Distribuição

Interações teciduais
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Representação ilustrativa da relação, farmacogenética, farmacocinética e farmacodinâmica.

Fonte: Autoria Própria, 2020.

FARMACOGENÉTICA
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QUESTÕES COMENTADAS

01 (CECP – PREFEITURA MUNICIPAL DE AVELINÓPOLIS/GO – 
2019) 
De acordo com a Lei 9787/99, a definição “indica a velocidade e a extensão 
de absorção de um princípio ativo em uma forma de dosagem, a partir de 
sua curva concentração/tempo na circulação sistêmica ou sua excreção na 
urina” refere-se ao termo:

 Ⓐ bioequivalência. 
 Ⓑ biodisponibilidade.
 Ⓒ intercambialidade de produtos.
 Ⓓ biofarmacologia.

GRAU DE DIFICULDADE •°° 
▍DICA DO AUTOR: A questão cita a Lei 9787/99 para dificultar ou confun-
dir, porém as proposições determinam o entendimento do que se pede 
na questão. 
Alternativa A: INCORRETA. A bioequivalência “consiste na demonstração 
de equivalência farmacêutica entre produtos apresentados sob a mesma 
forma farmacêutica, contendo idêntica composição qualitativa e quanti-
tativa de princípio(s) ativo(s), e que tenham comparável biodisponibili-
dade, quando estudados sob um mesmo desenho experimental”. Isso sig-
nifica, de modo geral, poder utilizar os dois equivalentes farmacêuticos.
Alternativa B: CORRETA. Resumidamente a biodisponibilidade é fração 
de um fármaco que chega à circulação sistêmica após sua administração. 
Isso considera, a extensão da absorção, metabolismo (principalmente de 
1ª passagem) e eliminação.
Alternativa C: INCORRETA. A intercambialidade de produtos se refere 
àqueles “equivalentes terapêuticos de um medicamento de referência, 
comprovados, essencialmente, os mesmos efeitos de eficácia e seguran-
ça”. Parte do princípio da bioequivalência para se observar intercambiali-
dade.
Alternativa D: INCORRETA. A biofarmacologia é um ambiente multidis-
ciplinar em que se utilizam ferramentas biotecnológicas para desenvolvi-
mento de fármacos e terapêutica.

QUESTÕES COMENTADAS
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QUESTÕES COMENTADAS

02 (CRESCER CONSULTORIAS – PREFEITURA DE JIJOCA DE 
JERICOACOARA/CE – 2019)
Dentre as vias de administração de medicamentos abaixo, qual via tem 
maior probabilidade de submeter uma droga a um efeito de primeira pas-
sagem?

 Ⓐ Oral.
 Ⓑ Endovenosa.
 Ⓒ Cutânea. 
 Ⓓ Intramuscular. 

GRAU DE DIFICULDADE •°° 
▍DICA DO AUTOR: Se atentar às características de cada via de adminis-
tração.
Alternativa A: CORRETA. A administração por via oral, apesar de muitas 
vantagens, tem a desvantagem do fármaco absorvido pelo intestino pas-
sar pelo sistema porta hepático e sofrer o efeito de primeira passagem. 
Isso permite também que a biodisponibilidade dos fármacos adminis-
trados por essa via seja errática, obedecendo também às condições do 
indivíduo.
Alternativa B: INCORRETA. A administração por via endovenosa, por re-
gra, traz uma biodisponibilidade de aproximadamente 100%. Isso signi-
fica que mais fármaco estará disponível no plasma sanguíneo para chegar 
ao local de ação. O efeito de primeira passagem vem após a produção 
de resposta farmacológica. 
Alternativa C: INCORRETA. A via cutânea prioriza um efeito local do fár-
maco, ou seja, não é necessária absorção para corrente sanguínea. Isso 
restringe o efeito de primeira passagem.
Alternativa D: INCORRETA. A via intramuscular, por ser parenteral tal 
qual a endovenosa, evita um efeito de primeira passagem hepática. Isso 
porque após sua administração o fármaco vai aos poucos aumentando 
sua concentração na corrente sanguínea.

03 (IMA – PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS 
NOGUEIRAS/MA – 2019)
“Essa área do conhecimento estuda a ação dos fármacos sobre os genes. É 
o estudo das influências genéticas sobre as respostas aos fármacos. Avalia 
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