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Apresentação

O livro Preparatório para residência em Farmácia – 2020 é o mais organizado e completo livro para 
os Farmacêuticos que desejam ser aprovados nos concursos do Brasil. Fruto de um rigoroso trabalho de 
seleção de questões de concursos e elaboração de novos conteúdos, atende às mais diversas áreas de 
conhecimento na Farmácia.

A presente obra foi redigida a partir do uso de 5 premissas didáticas que julgamos ser de fundamental 
importância para todo estudante que deseja ser aprovado nos mais diversos exames na Farmácia:

1. Questões comentadas, alternativa por alternativa (incluindo as falsas), por autores especializados.

2. 100% das questões são de concursos passados.

3. Questões selecionadas com base nas disciplinas e assuntos mais recorrentes nos concursos.

4. Resumos práticos ao final de cada disciplina.

5. Questões categorizadas por assunto e grau de dificuldade sinalizadas de acordo com o seguinte mo-
delo:

O livro Preparatório para residência em Farmácia – 2020 será um grande facilitador para seus estudos, 
sendo uma ferramenta diferencial para o aprendizado e, principalmente, ajudando você a conseguir os 
seus objetivos.

Bons Estudos!

Karen Nina Nolasco
Editor

FÁCIL

INTERMEDIÁRIO

DÍFICIL
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1Farmacologia

Norma Vilany Queiroz Carneiro

1.1 FARMACOCINÉTICA E FARMACODINÂMICA

01 (CCBS – UEPA – 2020) Paciente de 58 anos 
de idade, portador de estenose aórtica, 

foi submetido à cirurgia para inserção de próte-
se cardíaca. No pós-operatório, recebeu varfari-
na, um anticoagulante oral, para prevenir trom-
bose sobre a válvula artificial. Foi orientado pa-
ra não usar medicação sem prescrição médica. 
Passados alguns dias, apresentou crises de ce-
faleia, as quais solucionara com o uso de ácido 
acetilsalicílico por conta própria. Passou a apre-
sentar hematúria e sangramento gengival. O 
exame de rotina realizado para monitorar o uso 
do anticoagulante e tempo de protrombina es-
tava anormalmente elevado. Perguntado sobre 
o que tinha realizado nos últimos dias, confes-
sou o uso do AINE. A alternativa que indica o 
mecanismo farmacocinético que determina o 
aparecimento destes efeitos colaterais é:

 Ⓐ A varfarina antagoniza a vitamina K, dimi-
nuindo o processo de coagulação sanguínea.

 Ⓑ O ácido acetilsalicílico inibe a COX-1, promo-
vendo a diminuição de agregação plaquetária.

 Ⓒ O ácido acetilsalicílico é o único responsá-
vel pelo sangramento gengival.

 Ⓓ A varfarina potencializa os fatores anticoa-
gulantes contidos no plasma.

 Ⓔ O ácido acetilsalicílico desloca a varfarina 
da albumina, aumentando o efeito anticoagu-
lante.

Grau de dificuldade

 ▶ DICA DO AUTOR: A varfarina é um anticoagu-
lante oral, administrada como uma mistura ra-
cêmica de enantiômeros anticoagulantes R e S. 
A S-varfarina é 3-5 vezes mais potente e é meta-
bolizada pela CYP2C9. A biodisponibilidade da 
varfarina é quase 100% quando administrada 
via oral, intravenosa ou retal. É um fármaco de 
alta ligação às proteínas plasmáticas, principal-
mente a albumina. Os metabolitos inativos da 
varfarina são excretados na urina e nas fezes. O 
sangramento é o principal efeito adverso e de 
toxicidade da varfarina. Portanto, deve-se evi-
tar o uso concomitante com fármacos que pos-
sam potencializar o efeito anticoagulante em 
interação; por exemplo, alguns AINEs como o 
ácido acetilsalicílico.1

Alternativa A: INCORRETA. A varfarina antagoni-
za a vitamina K inibindo a vitamina K epóxi-
do redutase, enzima necessária para a conver-
são do epóxido de vitamina K oxidase na sua 
forma reduzida hidroquinona de vitamina K. E, 
consequentemente, interfere na síntese de fa-
tores de coagulação, como os fatores II, VII, IX 
e X dependentes de vitamina K. A varfarina em 
doses terapêuticas diminui em 30-50% a quan-
tidade total de cada um dos fatores de coagu-
lação dependentes de vitamina K sintetizados 
pelo fígado; alguns fatores têm meias-vidas 
longas, em particular o fator II; assim, o efeito 
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antitrombótico da varfarina leva alguns dias 
para ser atingido, embora possa ser longo o 
tempo de protombina logo após a administra-
ção. Não existe nenhuma seletividade esclare-
cida do efeito da varfarina sobre qualquer fator 
de coagulação específico dependente de vita-
mina K, embora o efeito benéfico antitrombó-
tico e o risco de hemorragia com a terapia pos-
sam ter relação com o nível funcional de pro-
tombina. Então, mesmo interferindo na coagu-
lação sanguínea, a ação antagonista da varfari-
na sobre a vitamina K não foi, neste caso, o de-
terminante no aparecimento dos efeitos colate-
rais no paciente, uma vez que há uso concomi-
tante entre um AINE e o anticoagulante, consi-
derada interação medicamentosa grave.1,2

Alternativa B: INCORRETA. O ácido acetilsalicílico al-
tera de forma covalente a COX-1 e a COX-2. Des-
sa maneira, inibe irreversivelmente a atividade 
COX-. Assim, as consequências da inibição da 
COX-1 por esse fármaco, bloqueando a forma-
ção de tromboxanos (TXA2) nas plaquetas, se 
mantêm por toda a vida da plaqueta, ou seja, 
suprime a função plaquetária.2

Alternativa C: INCORRETA. A inibição da agregação 
plaquetária pelo ácido acetilsalicílico pode au-
mentar os riscos de hemorragias e pacientes 
em uso da varfarina. Mas ele não é o único fár-
maco responsável por sangramento na gengi-
va, uma vez que a varfarina tem como principal 
efeito adverso a hemorragia.1,2

Alternativa D: INCORRETA. Uma vez que a síntese de 
proteínas anticoagulantes C e S dependem da 
vitamina K reduzida, e esta é impedida através 
da inibição da enzima vitamina K epóxido redu-
tase pela varfarina, não há potencialização de 
fatores anticoagulantes existentes no plasma.1

Alternativa E: CORRETA. A varfarina possui uma alta 
capacidade de ligação às proteínas plasmáticas, 
principalmente pela albumina. Assim, o volume 
de distribuição é baixo e sua meia-vida plasmá-
tica é longa. Muitos AINES, assim como o ácido 
acetilsalicílico, são também altamente ligados 
a proteínas plasmáticas e, dessa forma, podem 
deslocar outros fármacos dos seus sítios de liga-
ção, como a varfarina. Nesse caso, ocorrendo au-
mento nos níveis de varfarina e, consequente-
mente, de seu efeito anticoagulante, interferin-
do no seu metabolismo. Assim, tem-se uma in-
teração medicamentosa entre AINE e a varfarina 
que leva a maiores riscos de hemorragias.1,2

02 (CCBS – UEPA – 2020) Adolescente de 16 
anos usava fenobarbital cronicamente 

para epilepsia tônico-clônica generalizada. O 
jovem apresentava muita sonolência com an-
ticonvulsivante. Deste modo, o barbitúrico foi 
substituído por 300 mg diários de fenitoína. 
Na terceira semana desse esquema, o pacien-
te apresentou uma crise convulsiva. A dosagem 
plasmática da fenitoína foi de 6 mg/mL (con-
centração terapêutica é acima de 10 mg/mL). A 
alternativa que indica o mecanismo farmacoló-
gico que determinou os níveis subterapêuticos 
de fenitoína é:

 Ⓐ A fenitoína sofreu inibição enzimática.
 Ⓑ A fenitoína foi deslocada da proteína plas-

mática.
 Ⓒ A fenitoína diminuiu a metabolização do fe-

nobarbital.
 Ⓓ A fenitoína sofreu a indução enzimática.
 Ⓔ O fenobarbital diminuiu o metabolismo he-

pático da fenitoína.

Grau de dificuldade

 ▶ DICA DO AUTOR: O fenobarbital é um barbitúri-
co indicado no uso terapêutico para distúrbios 
convulsivos, estado epiléptico, sedação diurna, 
sendo eficaz em crises epilépticas tônico-clôni-
cas parciais e generalizadas. Barbitúricos agem 
por todo sistema nervoso central (SNC), media-
dos pela ação do GABA sobre os receptores GA-
BAA. O fenobarbital é menos eficaz para depri-
mir a função neuronial quando comparado a 
outros barbitúricos anestésicos, o que explica 
suas propriedades anticonvulsivantes mais se-
letivas e seu índice terapêutico mais alto.1,2

A fenitoína tem atividade anticonvulsivante 
sem causar depressão geral do SNC, e é eficaz 
em todos os tipos de crises epilépticas parciais e 
tônico-clônicas, mas não em crises de ausência. 
As interações entre o fenobarbital e outros fár-
macos geralmente está relacionado à indução 
dos CYPs hepáticos por ele. A interação entre 
fenitoína e fenobarbital é variável.2

Alternativa A: INCORRETA. Uma inibição enzimática 
envolve comprometimento no metabolismo do 
fármaco, resultando em aumentos acentuados e 
persistentes, o que não foi observado no caso.2

Alternativa B: INCORRETA. A fenitoína liga-se am-
plamente às proteínas séricas, principalmente 
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albumina. Uma vez deslocada das proteínas 
plasmáticas, devido a algum fármaco compe-
tindo pelo mesmo sítio, as frações livres de fe-
nitoína aumentam, o que também não se veri-
ficou no caso em questão.2

Alternativa C: INCORRETA. Como comentado aci-
ma, a interação medicamentosa entre fenitoí-
na e fenobarbital é variável. Com diminuição na 
metabolização do fenobarbital, seria observa-
do aumento de sua concentração.1

Alternativa D: CORRETA. Geralmente, interação com 
fenobarbital envolve indução dos CYPS hepáti-
cos, o que leva ao aumento dos níveis enzimáti-
cos e processos envolvidos, resultando em me-
tabolismo acelerado do fármaco e menor con-
centração plasmática. É o que observamos da 
fenitoína no caso acima.2

Alternativa E: INCORRETA. A interação medicamento-
sa entre fenitoína e fenobarbital é variável. Com 
diminuição na metabolização da fenitoína, seria 
observado aumento de sua concentração.1

03 (CCBS – UEPA – 2020) Leia o Texto abaixo pa-
ra responder à questão. 

“O propofol, uma droga, administrada na indu-
ção e manutenção anestésica em adultos sub-
metidos a cirurgias, é comumente utilizado por 
promover uma indução suave e rápida recupe-
ração quando comparada a outras drogas como 
o tiopental. A principal desvantagem do propo-
fol é que frequentemente causa dor intensa, de-
vido a ser injetado em veias da mão, podendo 
causar dor e irritação da pele. Em determina-
das condições, a lidocaína pode ser utilizada pa-
ra a redução de dor na administração de medi-
camentos com potencial sabidamente irritante, 
como é o caso do propofol.” (RODAS, 2015) 
Sabendo que o propofol é um anestésico geral 
de curta duração, o mecanismo de ação desse 
fármaco é:

 Ⓐ Função inibitória do neurotransmissor GABA 
através do receptor GABAA ativado por ligante.

 Ⓑ Liga-se a COX-1 e COX-2, inibindo a produ-
ção de prostaglandinas e leucotrienos.

 Ⓒ Inibe neurotransmissão em nível de noci-
ceptores centrais e periféricos, reduzindo as 
sensações.

 Ⓓ Liga-se especificamente aos receptores µ, 
reduzindo AMP cíclico e a ação neuronal.

 Ⓔ Está associado com a inibição da recapta-
ção de serotonina, que resulta no rebaixamen-
to do SNC.

Grau de dificuldade

 ▶ DICA DO AUTOR: O propofol é um anestésico 
parenteral e, por possuir meia-vida de elimi-
nação razoavelmente curta, é frequentemente 
usado para manutenção de anestesia, bem co-
mo para indução.1

Alternativa A: CORRETA. A sedação e as ações hip-
nóticas do propofol são mediadas por sua 
ação nos receptores GABAA, onde o agonis-
mo nesses receptores resulta em um aumen-
to na condução de cloreto e hiperpolarização 
dos neurônios.1

Alternativa B: INCORRETA. Os AINEs são fármacos 
que se ligam COX-1 e COX-2, inibindo a pro-
dução de prostaglandinas e leucotrienos, com 
efeito analgésico e anti-inflamatório.
Alternativa C: INCORRETA. O propofol por ser um 
anestésico geral. Ele não reduz as sensações, 
mas age mantendo anestesia.1,2

Alternativa D: INCORRETA. Como citado acima, o 
propofol liga-se a receptores GABAA, manten-
do hiperpolarização dos neurônios. A adenosi-
na 3’,5’-monofosfato cíclico (cAMP ou AMP cí-
clico) é uma molécula importante na transdu-
ção de sinal em uma célula. Sua ativação e for-
mação intracelular é o mecanismo geralmen-
te utilizado pelos hormônios peptídeos e ca-
tecolaminas.1,2

Alternativa E: INCORRETA. Alguns antidepressivos 
estão associados com a inibição da recaptação 
de serotonina, com aumento da duração de se-
rotonina nos neurônios pós-sinápticos.1

04 (CCBS – UEPA – 2020) Considerando os pro-
cessos farmacocinéticos envolvidos com 

a administração do propofol, assinale a alterna-
tiva correta.

 Ⓐ A absorção adequada do medicamento 
é fundamental para que o mesmo atinja con-
centrações ótimas no tempo previsto nos tes-
tes analíticos.

 Ⓑ A distribuição do propofol é uniforme no 
organismo, pois não sofre efeito das estruturas 
histológicas dos tecidos orgânicos.
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considerados terapia em todos os pacientes 
com asma persistente. Eles devem ser iniciados 
na necessidade de controle dos sintomas mais 
de 2x por semana, sendo eficazes, mas reco-
menda-se reduzi-la quando atingir um contro-
le. No entanto, em crises, os B2-agonistas inala-
tórios de curta ação são os broncodilatadores 
mais amplamente utilizados e eficazes no tra-
tamento da asma devido ao seu antagonismo 
funcional da broncoconstrição; são convenien-
tes, de inicio rápido e sem grandes efeitos cola-
terais sistêmicos.1

Assertiva II: VERDADEIRA. O brometo de ipratró-
pio (125-250 μg/dose, 10-20 gotas), que é 

broncodilator anticolinérgico, é indicado adi-
cionar na terapia em pacientes asmáticos não 
controlados com um LABA, em casos de crises 
graves de asma, além da recomendação de cor-
ticoide sistêmico e oxigênio.1

Assertiva III: VERDADEIRA. Os efeitos colaterais dos 
broncodilatadores estão relacionados à dose e 
são causados pela estimulação de receptores 
β extrapulmonares; não são comuns com a te-
rapia inalatória, mas bastante comuns com a 
administração oral ou intravenosa; portanto, 
deve-se monitorar as doses e possíveis efeitos 
adversos.1

▍Resposta: Ⓐ 

ReSumo  
PRático

1. FARMACOCINÉTICA E FARMACODINÂMICA

Quadro 1. Definições de Farmacocinética e Farmacodinâmica.1,2

DeFiNiÇÕeS

FARmAcociNÉticA

Estuda as ações do organismo sobre a droga. Consistem das etapas e processos 
metabólicos da absorção, distribuição, biotransformação e eliminação.
Considera-se no contexto:
•	 Vias	de	administração
•	 Absorção
•	 Biodisponibilidade
•	 Meia-vida
•	 Distribuição
•	 Biotransformação
•	 Eliminação

FARmAcoDiNÂmicA

Estuda as ações da droga sobre o organismo. Ou seja, envolve as ações e os efei-
tos que o fármaco provoca no organismo, o que chamamos de mecanismo de ação 
das drogas. Assim, considera-se:
•	 Local	de	ação
•	 Mecanismo	de	ação
•	 Relação	entre	dose	e	efeito
•	 Efeitos
•	 Variação	das	respostas	às	drogas

Quadro 2. Conceitos da Farmacologia.1,2

coNceitoS DA FARmAcoLoGiA

medicamento É toda preparação farmacêutica contendo um ou mais fármacos, capazes de curar, 
prevenir ou diagnosticar uma enfermidade.
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coNceitoS DA FARmAcoLoGiA

Droga Qualquer substância química capaz de produzir efeitos farmacológicos, ou provocar 
alterações em um sistema biológico.

Fármaco São drogas dotadas de ações farmacológicas.

Agonista Substância que se liga ao receptor mimetizando o efeito biológico.

Antagonista Substância que se liga ao receptor sem produzir efeito (não simulam o efeito) por si, 
porém interferem na ligação dos agonistas endógenos ou exógenos.

Afinidade Capacidade da substância em se unir ao sítio receptor e produzir um complexo es-
tável.

Afinidade Capacidade da droga de ativar o receptor após ligar-se ao mesmo

Sistemas efetores Eventos que ocorrem desde a ativação ou inativação de receptores superficiais e in-
tracelulares até a resposta biológica.

Dose Quantidade necessária da droga para produzir resposta terapêutica em determina-
do paciente.

Dose eficaz média 
(de 50) Dose em que 50% da população apresenta um efeito específico.

Dose de ataque Dose única suficiente para elevar rapidamente a quantidade de droga no corpo até a 
concentração terapêutica.

Dose letal Leva o organismo à falência (morte) generalizada.

Dose máxima É a maior quantidade de uma droga capaz de produzir efeitos terapêuticos.

Dose mínima É a menor quantidade de uma droga capaz de produzir efeitos terapêuticos.

Dose tóxica É a maior quantidade de uma droga que causa efeitos adversos.

Superdosagem 
relativa

Ocorre quando um fármaco é administrado em doses terapêuticas, mas, apesar dis-
so, atinge concentrações superiores às habituais causadas por modificações na far-
macocinética.

Via de 
administração

Local escolhido para administração de um medicamento para que ele exerça seus 
efeitos de modo local ou sistêmico.

Biodisponibili-
dade

Consiste da velocidade e extensão com as quais um fármaco atinge a circulação sistê-
mica sob sua forma inalterada. Quantidade disponível na circulação.

efeito de primeira 
passagem

Passagem da droga, antes de atingir a circulação sistêmica, pelo fígado e epitélio in-
testinal, sofrendo ações metabólicas com redução da biodisponibilidade e da respos-
ta terapêutica.

meia-vida Indica o tempo em que a concentração da droga leva para reduzir-se à metade.

Índice terapêutico A relação entra as concentrações terapêuticas e tóxicas é chamada índice terapêuti-
co (I.T.) do fármaco.

concentração 
plasmática Indica o nível terapêutico, subterapêutico ou excessivamente elevado em circulação.

metabolismo Envolve a conversão enzimática de uma substância em outra dentro do organismo.

Absorção Passagem da droga do lugar onde é administrada para fluidos circulantes, represen-
tado, especialmente, pelo sangue.
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1.1 FARMACOCINÉTICA

Vias de administração dos fármacos in-
fluenciam a escolha de uma via:

•	 Natureza química do fármaco;
•	 Efeito local ou sistêmico da droga;
•	 Metabolismo/idade;
•	 Comodidade/conveniência;
•	 Tempo de ação;
•	 Duração do tratamento;
•	 Obediência do paciente ao regime tera-

pêutico.

1.1.1 ADMINISTRAçãO ENTERAL

a) ViA oRAL: via mais comum.
•	 Vantagens:
•	 Autoadministração;
•	 Fácil administração;
•	 Não invasivo e seguro;
•	 Não requer treinamento;
•	 Não produz dor;
•	 Baixo custo.

•	 Desvantagens:
•	 Absorção incompleta; ação lenta, ina-

propriada para emergências.
•	 Dependente da consciência do paciente.
•	 Metabolizada pelos sucos digestivos.
•	 Pode causar náuseas e vômitos.
•	 Não pode ser utilizada por pacientes com 

vômitos, ou que não possam deglutir.
•	 Pode irritar a mucosa.

b) ViA SuBLiNGuAL:
•	 Finalidade de absorção imediata.
•	 Evita a passagem pelo intestino e fíga-

do, não sendo inativa pelo organismo;
•	 Compatibilidade para drogas inativa-

das pelo suco gástrico;
•	 Rápida absorção – 4 a 6 minutos;
•	 Ideal para os casos de urgência.

c) ViA RetAL:
•	 Alivia a distensão abdominal, flatulên-

cia, constipação e preparo para cirur-
gias e exames;

•	 Limita o efeito da primeira passagem 
hepática;

•	 Não sofre ação das enzimas digestivas;
•	 Indicado em casos de intolerância gás-

trica, doentes mentais, náuseas, vômitos.
•	 Vantagens:
•	 Rápida absorção;
•	 Não considerada invasiva quando não 

puder administrar por via oral.
•	 Desvantagens:
•	 Desconforto na hora da aplicação.

1.1.2 ADMINISTRAçãO PARENTERAL

•	 Aplicação invasiva: uso de agulha no corpo;
•	 Usada para administração de fármacos 

que sofrem alterações importantes no tra-
to gastrointestinal ou de difícil absorção.

•	 Geralmente causa dor.

a) ViA SuBcutÂNeA:
•	 Consiste na administração de um fárma-

co no tecido subcutâneo ou hipoderme.
•	 A absorção é lenta.
•	 Indicada para administração de anticoa-

gulantes (heparina e clexane), vacinas 
(antirrábica, antissarampo) e hipoglice-
miantes (insulinas).

•	 Locais de aplicação:
•	 Onde se concentra maior acúmulo de 

gordura, braço direito ou esquerdo, ab-
dômen, nádega e coxas.

b) ViA iNtRAmuScuLAR:
•	 Consiste na administração de um fárma-

co no tecido intramuscular.

coNceitoS DA FARmAcoLoGiA

Distribuição Processo no qual a substância reversivelmente deixa a corrente sanguínea e passa pa-
ra o interstício e/ou células ou tecidos.

excreção Consiste da saída do fármaco (quimicamente inalterado ou de seus metabólitos) do 
organismo.

Potência É a medida de quanto do fármaco é necessário para desencadear determinada res-
posta.

eficácia É a resposta máxima desejada produzida pelo fármaco.
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•	 Liberação mais lenta que a administração 
intravascular.

•	 Aplicação em “veículos” aquosos ou 
oleosos

•	 Locais de aplicação:
•	 Região deltoideana
•	 Região glútea
•	 Região anterolateral da coxa

c) ViA iNtRAVAScuLAR:
•	 Administração de um fármaco dentro de 

uma veia.
•	 Via parenteral mais comum.
•	 Sem efeito de primeira passagem pelo 

fígado.
•	 Pronto efeito e alto grau de controle de 

níveis circulantes.
•	 Vantagens: absorção rápida; viabilizar ad-

ministração em pacientes que não podem 
deglutir; volume maior de medicamentos.

•	 Desvantagens: risco de choque e aler-
gias; risco potencial de infecções; impos-
sibilidade de remoção da droga.

1.1.3 OUTRAS FORMAS DE ADMINISTRAçãO

•	 Inalatória/intrarrespiratória;
•	 Tópica;
•	 Intraocular;
•	 Intravaginal;
•	 Uretral e peniana;
•	 Bioadesivos.

1.1.4 ABSORçãO DOS FÁRMACOS

•	 Modalidades de absorção:
•	 Processo Ativo;
•	 Processo Passivo.

a) PRoceSSoS AtiVoS:
•	 Transporte ativo.
•	 Proteína transportadora com gasto de 

energia;
•	 Contra gradiente de concentração.
•	 Características:
•	 Saturação dos transportadores: disponi-

bilidade de transportador ([substrato] 
não acelera a velocidade do transporte);

•	 Seletividade (molécula específica);
•	 Necessidade de energia metabólica.
•	 Endocitose (vesicular)

b) PRoceSSoS PASSiVoS:
•	 Difusão Simples ou Passiva: mais fre-

quente.
•	 Segue gradiente de concentração
•	 Gradiente: Forças responsáveis pelo flu-

xo de drogas através das membranas 
biológicas.

•	 Características das moléculas:
•	 Apolares (lipossolubilidade);
•	 Peso molecular compatível com a bica-

mada lipídica;
•	 Drogas hidrossolúveis atravessam canais 

(aquaporinas) – tamanho pequeno.
•	 Difusão Facilitada
•	 Necessita de transportador sem gasto 

de energia. Ex.: Transportador de glico-
se (GLUT);

•	 Saturação dos transportadores: disponi-
bilidade de transportador ([substrato] 
não acelera a velocidade do transporte);

•	 Segue gradiente de concentração.

1.1.5 DISTRIBUIçãO DOS FÁRMACOS

Uma vez alcançada a corrente sanguínea, 
o fármaco distribui-se para outros tecidos, que 
inicialmente não tem qualquer fármaco, sen-
do o gradiente de concentração na direção do 
plasma para os tecidos. Ou seja, o movimento 
do fármaco continua até que seja estabeleci-
do um equilíbrio entre o fármaco não ligado no 
plasma e os líquidos teciduais.

Fatores que interferem na distribuição das 
drogas:

•	 Fluxo sanguíneo tecidual;
•	 Permeabilidade capilar;
•	 Ligação a proteínas plasmáticas: Fárma-

cos, ao alcançar a circulação sanguínea, 
podem se ligar em diferentes proporções 
às proteínas plasmáticas. Essa ligação é 
uma medida da afinidade do fármaco pe-
las proteínas do plasma, especialmente 
pela albumina e alfa-1-glicoproteína áci-
da. Também pode haver ligação com pro-
teínas das membranas dos eritrócitos, li-
poproteínas circulantes, leucócitos, pla-
quetas e as transportadoras específicas, 
como a globulina transportadora de tiro-
xina e a transferrina. Os sítios receptores 
de fármacos em todas estas proteínas são 
chamados “receptores silenciosos”, pois 
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