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Apresentação

O livro Preparatório para residência em Farmácia 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 fun-
damental 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 seguin-
te modelo:

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

Bons Estudos!

Karen Nina Nolasco
Editora
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Autores: Norma Vilany Carneiro, Pedro Modesto, 
Ramon Sá e Thassila Nogueira Pitanga
Revisão Técnica: Bruna Dellaqua

1.1 FARMACOCINÉTICA

01 (FUVEST – USP – 2021) Em relação à passa-
gem de fármacos pela membrana celu-

lar, assinale a alternativa correta.

 Ⓐ Os fármacos penetram a bicamada lipídica 
da membrana por meio de carregadores na di-
fusão passiva.

 Ⓑ No estado de equilíbrio, a concentração do 
fármaco livre nos compartimentos interno e 
externo à membrana é igual para fármacos não 
iônicos.

 Ⓒ A distribuição de um fármaco transmem-
brana não é afetada pelo gradiente de pH.

 Ⓓ As membranas celulares são permeáveis à 
água e a fármacos maiores que 12.000 Da.

 Ⓔ Fármacos não iônicos dependem exclusi-
vamente do gradiente de pH para atravessar as 
membranas.

GRAU DE DIFICULDADE

Alternativa A: INCORRETA. O uso de carreadores po-
de ser uma estratégia para atravessar a bicama-
da lipídica, porém é denominada de difusão fa-
cilitada1-2.
Alternativa B: CORRETA. O estado de equilíbrio 
ocorre, quando não há diferença na concen-
tração de uma substância entre o meio extra e 
o intracelular, mantendo uma taxa de difusão 

constante. Além disso, a forma não iônica per-
mite essa difusão entre a bicamada lipídica1-2.
Alternativa C: INCORRETA. O gradiente de concen-
tração é um dos principais fatores que afetam 
o transporte por meio da membrana plasmáti-
ca, pois sua diferença favorece a difusão. Além 
disso, o pH pode alterar a ionização dos ácidos 
e bases fracas, e a perda ou ganho de prótons 
afeta diretamente a capacidade de uma molé-
cula se difundir1-2.
Alternativa D: INCORRETA. A água tem leve permea-
bilidade pelas membranas plasmáticas, aumen-
ta quando ocorre a translocação das aquapori-
nas para a bicamada lipídica. Além disso, mo-
léculas grandes têm maior dificuldade em atra-
vessar as membranas1-2.
Alternativa E: INCORRETA. Existem diversas variá-
veis envolvidas no transporte dos fármacos 
além de atravessar a membrana plasmática, tais 
como: tamanho da molécula, polaridade (polar 
ou apolar), fatores fisiológicos (tempo de esva-
ziamento gástrico, local de absorção (estôma-
go, intestino delgado, etc), dentre outros1-2.
▍Resposta: Ⓑ

02 (SESAB – UFBA – 2021) Para produzir seus 
efeitos característicos, um fármaco deve 

estar presente em concentrações adequadas 
no local de ação. Sobre os processos farmaco-
cinéticos, é correto afirmar que:
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 Ⓐ O pH da urina não influencia na excreção de 
fármacos de caráter ácido ou básico.

 Ⓑ Fármacos hidrossolúveis atravessam facil-
mente as membranas através do transporte 
passivo.

 Ⓒ Um dos fatores que alteram a distribuição 
dos fármacos é o débito cardíaco e o volume 
tecidual.

 Ⓓ As doenças que afetam o fígado não cau-
sam nenhuma alteração na biotransformação 
dos fármacos.

 Ⓔ A absorção pela via oral é a que apresenta 
maior biodisponibilidade em comparação com 
as outras vias de administração.

GRAU DE DIFICULDADE

Alternativa A: INCORRETA. O pH da urina influencia 
na excreção, visto que a sua mudança pode io-
nizar certas moléculas que poderiam ser reab-
sorvidas e, quando carregadas, serão excreta-
das, facilitando a sua remoção do organismo1-2.
Alternativa B: INCORRETA. Os fármacos lipossolú-
veis tendem a ter maior facilidade em atraves-
sar a bicamada lipídica quando comparado aos 
hidrossolúveis. Os fármacos hidrossolúveis que 
interagem têm maior afinidade pelos meios ex-
tra e intracelulares que são aquosos1-2.
Alternativa C: CORRETA. O débito cardíaco tem re-
lação direta com o volume sanguíneo, frequên-
cia cardíaca, dentre outros fatores. Nesse sen-
tido, um aumento na frequência cardíaca, por 
exemplo, pode afetar a distribuição, pois mais 
sangue, contendo o fármaco, pode ser levado 
aos locais de ação1-2.
Alternativa D: INCORRETA. A grande maioria das 
biotransformações ocorre no fígado, sendo que 
as enzimas hepáticas pertencentes à família do 
citocromo P450 (CYP) são as responsáveis pelo 
metabolismo das substâncias endógenas e xe-
nobióticos. Portanto, alterações no fígado mo-
dificarão a capacidade do organismo de bio-
transformar as moléculas1-2.
Alternativa E: INCORRETA. A via de administração 
oral é a que apresenta biodisponibilidade mais 
variável, visto que por essa via os fármacos pas-
sam pelo efeito de primeira passagem hepáti-
ca, em que as enzimas hepáticas são responsá-
veis pela biotransformação de fases I e II. Essas 
etapas são responsáveis por modificar as mo-
léculas, transformando seus metabólitos em 

agentes inativos, ativos (no caso dos pró-fár-
macos), porém o objetivo primordial é promo-
ver hidrossolubilidade para posterior excreção 
dessas moléculas biotransformadas1-2.
▍Resposta: Ⓒ

03 (COMPERVE – UFRN – 2021) O metabolismo 
pré-sistêmico no fígado ou na parede in-

testinal reduz a biodisponibilidade de diver-
sos fármacos quando são administrados por via 
oral. Assim, é necessária uma dose muito maior 
do fármaco quando administrado oralmente 
do que por via parental. Dessa forma, o meta-
bolismo de primeira passagem é:

 Ⓐ Intenso na administração sublingual de ce-
torolaco.

 Ⓑ Moderado na administração transdérmica 
de fentanil.

 Ⓒ Nulo na administração retal de morfina.
 Ⓓ Pronunciado na administração oral de ve-

rapamil.

GRAU DE DIFICULDADE

Alternativa A: INCORRETA. A via sublingual permite 
um efeito rápido pelo fato da alta vascularização 
da região, permitindo que o fármaco se distribua, 
após absorção e passagem pela veia cava supe-
rior, evitando o efeito de primeira passagem1-2.
Alternativa B: INCORRETA. A via transdérmica per-
mite a absorção do fármaco pela pele, sendo 
absorvida e chegando à circulação sistêmica de 
modo a promover seu efeito farmacológico1-2.
Alternativa C: INCORRETA. A via retal é uma alternati-
va para pacientes inconscientes, porém ocorre o 
metabolismo de primeira passagem, visto que a 
região é vascularizada e o fármaco, na corrente 
sanguínea, será direcionado para o sistema por-
ta-hepático para passar pela biotransformação1-2.
Alternativa D: CORRETA. A via oral é clássica em so-
frer os efeitos da primeira passagem hepática. 
A grande maioria dos fármacos passa por es-
se processo de biotransformação, alterando as 
suas concentrações plasmáticas1-2.
▍Resposta: Ⓓ

04 (COMPERVE – UFRN – 2021) Um dos meca-
nismos de interação medicamentosa far-

macocinética por modificação da excreção é a 
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alteração da reabsorção renal de eletrólitos fra-
cos (ácidos e bases fracas). Esse mecanismo po-
de ser utilizado no manejo de intoxicação por 
alguns medicamentos, por provocar aumen-
to da excreção urinária e redução da substân-
cia em excesso no organismo. A alcalinização 
da urina provocada pelo uso de medicamentos 
como bicarbonato de sódio pode aumentar a 
excreção urinária de fármacos, como:

 Ⓐ A anfetamina.
 Ⓑ A morfina.
 Ⓒ O fenobarbital.
 Ⓓ O diazepam.

GRAU DE DIFICULDADE

Alternativa A: INCORRETA. A anfetamina tem sua ex-
creção renal altamente dependente do pH uriná-
rio, porém a sua taxa de eliminação aumenta em 
pH urinário ácido. No entanto outras formas são 
mais efetivas para a descontaminação como lava-
gem gástrica e posterior administração de carvão 
ativado apenas em casos de ingestão recente3.
Alternativa B: INCORRETA. No caso de intoxicação 
por uso de morfina, a descontaminação se dá 
por uma lavagem intestinal contínua com solu-
ção de polietilenoglicol (manipulada) até a eli-
minação total de cápsulas contendo a droga 
(Body Packer). Se houver rompimento das cáp-
sulas e obstrução intestinal, pode haver cirur-
gia. O antídoto utilizado também é a naloxona 
(antagonista dos receptores opioides)3.
Alternativa C: CORRETA. A eliminação do fenobarbi-
tal pode ser potencializada, a partir da alcalini-
zação do pH urinário com bicarbonato, aprisio-
nando o metabólito do fenobarbital na forma 
ionizada nas porções do néfron renal, não ha-
vendo reabsorção pelo túbulo renal3.
Alternativa D: INCORRETA. Observando que o diaze-
pam pertence à classe dos benzodiazepínicos, 
no caso de intoxicação, deve ocorrer lavagem 
gástrica e uso de carvão ativado. Além disso, 
em casos graves, pode-se recorrer ao flumaze-
nil (agonista inverso/antagonista dos receptores 
GABAA atuante no sítio dos benzodiazepínicos)3.
▍Resposta: Ⓒ

05 (COREMU – UFPR – 2021) Sobre o processo 
farmacocinético de absorção, assinale a 

alternativa correta.

 Ⓐ A absorção de um fármaco não depende 
do fluxo sanguíneo no sítio absortivo, da exten-
são e espessura da superfície de absorção, nem 
das formas farmacêuticas e vias de administra-
ção escolhidas.

 Ⓑ Fármacos são considerados equivalentes 
farmacêuticos quando apresentam as mesmas 
quantidades e concentrações de princípios ati-
vos e idêntica via de administração, indepen-
dentemente da forma farmacêutica.

 Ⓒ A biodisponibilidade de um fármaco é afeta-
da pelo grau de desintegração e dissolução das 
formas farmacêuticas nos fluidos orgânicos.

 Ⓓ Absorção adequada garante biodisponibili-
dade, já que alguns fármacos são biotransfor-
mados no fígado antes de atingirem a circula-
ção sistêmica.

 Ⓔ Situações fisiológicas, como o puerpério, e 
situações patológicas, como edema e inflama-
ção, não alteram a absorção de fármacos.

GRAU DE DIFICULDADE

Alternativa A: INCORRETA. As caraterísticas elenca-
das na proposição (fluxo sanguíneo, extensão e 
espessura da superfície de contato, formas far-
macêuticas e etc) são cruciais para a etapa de 
absorção de fármacos. Quanto maior a taxa e 
fluxo de irrigação sanguínea maior a capacida-
de de absorção. A superfície também influencia 
nesse aspecto, por exemplo, o intestino delga-
do, com suas vilosidades e área superficial, pro-
move maior taxa de absorção. Além disso, as 
vias de administração influenciam diretamen-
te na absorção com a intramuscular, tendo uma 
absorção mais rápida que a via oral, por exem-
plo; e as formas farmacêuticas também auxi-
liam nesse processo, com a absorção de uma 
forma líquida, sendo mais rápida que alguma 
forma farmacêutica sólida1-2.
Alternativa B: INCORRETA. Para que haja equivalên-
cia farmacêutica, deve-se considerar também 
formas farmacêuticas idênticas, haja vista que 
mudanças nesse aspecto podem afetar a far-
macocinética e obtenção dos seus parâmetros 
de forma equivocada1,4.
Alternativa C: CORRETA. Para que um fármaco se-
ja absorvido, ele deve estar inserido ao meio 
aquoso, principalmente intestinal, onde esse 
processo ocorre em maior extensão. Portanto, 
alterações na desintegração ou dissolução do 
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medicamento ou fármaco, afetam a biodispo-
nibilidade, pois haverá uma redução de fárma-
co no plasma1-2.
Alternativa D: INCORRETA. O metabolismo que 
ocorre afeta a biodisponibilidade, por reduzir 
as concentrações plasmáticas do fármaco ati-
vo, exceto se a substância administrada for um 
pró-fármaco1-2.
Alternativa E: INCORRETA. Uma série de alterações 
fisiológicas modificam a absorção dos fárma-
cos (envelhecimento; doenças intestinais que 
alterem o pH no decorrer do trato gastrintesti-
nal, motilidade; doenças metabólicas que mo-
difiquem a secreção hormonal como diabetes, 
etc). As elencadas na proposição fazem parte 
desse escopo1,5.
▍Resposta: Ⓒ

06 (COREMU – UFPR – 2021) Sobre os processos 
farmacocinéticos de distribuição e elimi-

nação, assinale a alternativa INCORRETA.

 Ⓐ A velocidade e a extensão da distribuição 
de um fármaco dependem do fluxo sanguíneo 
tecidual, das propriedades físico-químicas do 
fármaco, das características das membranas de 
transporte e da ligação às proteínas plasmáti-
cas e teciduais.

 Ⓑ O volume de distribuição é uma medida 
da extensão da distribuição do fármaco no or-
ganismo.

 Ⓒ A velocidade de excreção renal de um fár-
maco depende da fração livre do fármaco, da 
taxa de filtração glomerular e do fluxo plasmá-
tico renal.

 Ⓓ Fármacos que no estado de equilíbrio se 
concentram nos tecidos têm volume de distri-
buição similar ao volume plasmático.

 Ⓔ Em idosos, a excreção renal de fármaco é 
reduzida em decorrência da diminuição de né-
frons funcionantes, o que exige atenção sobre a 
necessidade de ajustes de dose.

GRAU DE DIFICULDADE

Alternativa A: INCORRETA. As características elen-
cadas na proposição são essenciais para a dis-
tribuição dos fármacos, pois são dependen-
tes de interações químicas entre as moléculas 
com proteínas no organismo (principalmente 

albumina e α1-glicoproteínas ácida) e do fluxo 
sanguíneo nos tecidos1-2.
Alternativa B: INCORRETA. O volume de distribuição 
é uma relação entre o quanto de fármaco é ad-
ministrado e quanto dele está em circulação (Vd 
= D/CP). Quanto maior a concentração do fárma-
co no plasma, o valor do volume de distribuição 
é menor. Essa relação é inversamente proporcio-
nal, pois o fármaco pode estar em outros com-
partimentos (tecidos). Essa relação demonstra 
que, se o volume de distribuição for maior, a dis-
tribuição do fármaco é menor, visto que ele está 
em maior concentração nos tecidos1-2.
Alternativa C: INCORRETA. A taxa de filtração glo-
merular é fator importante para a eliminação 
do fármaco, mas, para isso, deve ser considera-
do o quanto de fármaco tem livre ou ligado às 
proteínas transportadoras no plasma, para que 
passe pelo glomérulo renal. Quanto aos fárma-
cos livres, que são filtrados, uma boa parte ain-
da estará em processo de distribuição, quando 
ligado às proteínas1-2.
Alternativa D: CORRETA. Essa proposição é falsa, 
considerando que o volume de distribuição é 
uma relação entre a dose administrada e a con-
centração plasmática do fármaco (Vd = D/CP). 
É observada uma relação inversamente propor-
cional entre o volume de distribuição e concen-
tração plasmática, ou seja, se houver maior vo-
lume de distribuição significa que sua maior 
concentração está nos tecidos e não no plasma. 
Além disso, esses valores representam quanto 
de fármaco estaria dissolvido nos fluidos corpo-
rais humanos, relação que não tem limite ao vo-
lume corporal total1-2.
Alternativa E: INCORRETA. Os idosos e crianças são 
públicos-alvo para o uso de substâncias que 
devem ser ingeridas com muitos cuidados. 
Nesse caso, deve-se observar a função renal, o 
volume corporal, função hepática, dentre ou-
tras informações, para que o uso do fármaco se-
ja adequado, bem como sua eliminação com-
pleta sem prejuízo ao organismo1-2.
▍Resposta: Ⓓ

07 (COREMU – UFPR – 2021) Uma terapia far-
macológica bem-sucedida depende de 

parâmetros farmacocinéticos e farmacodinâ-
micos, os quais se traduzem na relação entre 
a exposição ao fármaco e o alcance dos efeitos 
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terapêuticos. Considerando o exposto, assinale 
a alternativa correta.

 Ⓐ Pacientes em estado grave que apresentam 
hipoalbuminemia são mais suscetíveis a efei-
tos tóxicos de determinadas drogas, em decor-
rência do maior volume de distribuição dessas 
substâncias.

 Ⓑ A concentração no estado de equilíbrio 
(Css) é atingida quando a taxa de absorção de 
uma droga é igual à sua taxa de eliminação, de 
modo que o acúmulo da droga até o ponto em 
que a Css é alcançada seja um processo cinéti-
co de ordem zero.

 Ⓒ Na prática clínica, pacientes com insuficiên-
cia renal ou hepática geralmente requerem do-
ses mais altas de determinadas drogas, uma vez 
que apresentam alterações na depuração das 
drogas excretadas por essas vias.

 Ⓓ Há situações na prática clínica em que um 
efeito terapêutico mais rápido é desejável, por-
tanto doses de ataque são utilizadas principal-
mente para garantir o atingimento mais rápido 
do estado de equilíbrio (Css).

 Ⓔ Um parâmetro farmacocinético de gran-
de relevância é a meia-vida (t1/2), que consis-
te no tempo que uma droga leva para reduzir a 
sua concentração plasmática à metade e deve 
ser considerado quando da individualização da 
farmacoterapia, uma vez que é altamente de-
pendente da dose administrada.

GRAU DE DIFICULDADE

Alternativa A: CORRETA. Pacientes com hipoalbumi-
nemia tendem a ter mais fármaco livre na cor-
rente sanguínea e, nesse caso, ter maior possi-
bilidade de permear as membranas, para pro-
mover sua ação farmacológica ou, na maioria 
dos casos nessas condições, efeitos tóxicos1,6.
Alternativa B: INCORRETA. A concentração no esta-
do de equilíbrio tem relação direta com o clea-
rance, frequência de administração e biodispo-
nibilidade do fármaco. Assim sendo, há elimi-
nação do fármaco, à medida que ocorre tam-
bém a absorção e distribuição pelos tecidos, 
sendo essa taxa característica de cinética de or-
dem 1. Caso houvesse saturação de proteínas 
transportadoras ou do metabolismo, poderiam 
ocorrer acúmulo, e processos envolvendo ciné-
tica se aproximariam da ordem zero1.

Alternativa C: INCORRETA. Pacientes com disfun-
ções hepáticas e renais tendem a ter problemas 
no metabolismo e excreção de fármacos, ocor-
rendo o acúmulo do fármaco na sua forma ati-
va e metabólitos. O ideal seria redução da do-
se de acordo com as concentrações plasmáti-
cas ótimas1.
Alternativa D: INCORRETA. A proposição está corre-
ta, pois a concentração, no estado de equilíbrio, 
é essencial para a manutenção de um efeito te-
rapêutico duradouro, sem observância de efei-
tos adversos ou subterapêuticos. A dose de ata-
que considera fatores como concentração plas-
mática alvo, volume de distribuição no equilí-
brio e biodisponibilidade do fármaco1.
Alternativa E: INCORRETA. O tempo de meia-vida 
(t1/2) tem relação direta com o volume de distri-
buição no equilíbrio (Vss) e o clearance. A do-
se em si não está envolvida na relação do t1/2

1.
▍Resposta:

08 (COPEVE – UFAL – 2021) Dadas as afirmativas 
relativas ao intervalo terapêutico:

I. Manter o paciente com um medicamento 
na concentração dentro do intervalo tera-
pêutico significa estar acima da concentra-
ção eficaz mínima e abaixo da concentra-
ção toxica mínima.

II. Quanto mais estreito for o intervalo tera-
pêutico, mais cuidadosa deverá ser a admi-
nistração do medicamento.

III. Intervalo terapêutico dá indicações de 
segurança para reações que são dose-de-
pendentes.

Verifica-se que estão correta(s) apenas.

 Ⓐ I, apenas.
 Ⓑ III, apenas.
 Ⓒ I e II, apenas.
 Ⓓ II e III, apenas.
 Ⓔ I, II e III.

GRAU DE DIFICULDADE

Assertiva I: VERDADEIRA. A manutenção da concen-
tração de um fármaco, dentro desses limites, per-
mite a observação do efeito farmacológico sem 
danos ao paciente, garantindo-lhe segurança1-2.
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1. FARMACOLOGIA GERAL

Figura 1. Caracterizando os ramos da Farmacocinética e Farmacodinâmica

FARMACOCINÉTICA – Como o  
organismo age sobre os fármacos.

A compreensão dos princípios e processos 
farmacocinéticos contribuem para o sucesso do 
tratamento e consequente redução das reações 

adversas aos fármacos.

Absorção e biodisponibilidade 
Vias de administração

Bioequivalência

Local de ação;
Mecanismo de ação;
Relação dose-efeito;

Distribuição: ligação a proteínas 
plasmáticas e aos tecidos

Metabolismo dos fármacos: 
pró-fármacos.

Receptores;
Ações variadas dos 

fármacos;

Excreção dos fármacos: Depura-
ção/meia-vida/distribuição

– Influenciam nos esquemas 
posológicos.

A maioria dos efeitos são 
atribuídos à interação dos 

fármacos com os componentes 
macromoleculares do 

organismo; ou seja, há alguns 
efeitos farmacológicos que não 
ocorrem por ação de receptores 

macromoleculares.

FARMACODINÂMICA – Como os  
fármacos agem sobre o organismo.

Estuda os mecanismos de ação dos fármacos  
e sua compreensão contribui à escolha de  
tratamento adequado e monitoramento  

dos efeitos adversos.
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Fonte: Goodman A. (2019)86 e Silva P. (2010)87.

RESUMO  
PRÁTICO

Alternativa E: CORRETA. A atropina é um antago-
nista dos receptores colinérgicos muscaríni-
cos, por isso, é o antídoto para os casos de 

intoxicação por inibidores de colinesterases 
(ex: organofosforados). 81,83,85

▍Resposta: Ⓔ
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2. FARMACOCINÉTICA86-87

2.1 ABSORÇÃO

Quadro 1. Processos de absorção dos fármacos

Processos Passivos Processo Ativo

Difusão Simples ou Passiva:
Segue gradiente de concen-
tração;
Características das moléculas:
–  Apolares (Lipossolubilidade);
–  Peso molecular compatível 

com a bicamada lipídica;
–  Drogas hidrossolúveis atra-

vessam canais (aquaporinas). 

Difusão Facilitada
Segue gradiente de concentração;
Necessita de transportador sem 
gasto de energia. Ex.: Transporta-
dor de glicose (GLUT);
–  Saturação dos transportadores: 

disponibilidade de transporta-
dor (↑[substrato] não acelera a 
velocidade do transporte);

Transporte Ativo
Contra gradiente de concentração;
Proteína transportadora com gasto 
de energia;
Necessidade de energia metabólica;
Saturação dos transportadores: dis-
ponibilidade de transportador 
(↑[substrato] não acelera a veloci-
dade do transporte);
–  Seletividade
–  Endocitose (vesicular).

Fonte: Adaptado de Goodman A. (2019)86 e Silva P. (2010)87.

2.2 VIAS DE ADMINISTRAÇÃO

Quadro 2. Características das vias de administração enteral

VIA ORAL VIA SUBLINGUAL VIA RETAL

–  Autoadministraçãov

–  Via não invasiva e segurav

–  Convenientev

–  Não necessita treinamentov

–  Baixo custov

–  Absorção limitada de alguns fármacosd

–  Não adequada a emergênciasd

–  Possibilidade de náuseas e vômitosd

–  Metabolizada por sucos gástricosd

–  Irritação da mucosad

–  Dependente da consciência do paciented

–  Rápida absorção;
–  Ação imediata;
–  Proteção do fármaco do: 

metabolismo rápido no in-
testino e na primeira pas-
sagem do fígado;

–  Via compatível para dro-
gas inativas pelo suco 
gástrico;

–  Adequado aos casos de 
urgência.

–  Rápida absorção;
–  Alivia distensão abdominal;
–  Limita o efeito de primeira 

passagem (50%);
–  Sem efeito das enzimas di-

gestivas;
–  Recomendável a opioides 

em pacientes de cuidados 
paliativos.

–  Desconforto na aplicaçãod;
–  Possível irritação da muco-

sa retald

 v-Vantagem; d-desvantagem
Fonte: Adaptado de Goodman A. (2019)86 e Silva P. (2010)87.

Quadro 3. Características das vias de administração parenteral

Características gerais

–  Administração invasiva: uso de agulha no corpo;
–  Possível assepsia;
–  Usada para administração de fármacos de difícil absorção ou que são modificados no trato gastrointestinal;
–  Geralmente causa dor;
–  Essencial à liberação de um fármaco na sua forma ativa (ex. anticorpos monoclonais);
–  Biodisponibilidade mais rápida, ampla e previsível;
–  Mais precisão na dose eficaz;
–  Viabilidade em emergência ou paciente inconsciente.
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INTRAVENOSA  SUBCUTANEA INTRAMUSCULAR INTRA-ARTERIAL INTRATECAL

–  Absorção rápida;
–  Solução aquosa 

anula fatores que 
limitam absorção;

–  Rápida distribuição;
–  Liberação do fár-

maco é controlada, 
precisa e rápida;

–  Administração de 
soluções irritantes.

–  Risco de choque, 
alergias e poten-
cial de infecções;

–  Impossibilidade de 
remoção da droga;

Essa via não deve ser 
usada para fármacos 
com veículos oleosos 

que causam precipita-
ção de elementos no 
sangue ou hemólise 

das hemácias.

–  Absorção constan-
te e lenta para pro-
duzir um efeito 
prolongado;

–  Administração de 
anticoagulantes, 
vacinas e hipogli-
cemiantes.

–  Não indicada a 
fármacos que 
causam irritação 
nos tecidos;

–  Podem levar à dor 
intensa, necrose e 
descamação.

Aplicação onde há 
maior acúmulo de 
gordura. Ex. coxas, 
nadegas, braços.

–  Absorção cons-
tante – fármaco 
injetado em so-
lução oleosa ou 
suspenso em ou-
tros veículos de 
depósitos.

–  Taxa de absorção 
mais lenta nas 
mulheres depois 
de injeção no 
glúteo maior- 
gordura pouco 
irrigada.

Liberação mais lenta 
que a administração 

intravenosa.

–  Fármacos injeta-
dos na artéria pa-
ra localizar efei-
tos em um tecido 
ou órgão específi-
co- ex.tumores he-
páticos;

–  Alguns agentes 
diagnósticos.

Administração  
intra-arterial por 
acidente; leva a 

complicações graves.

–  Usada quando 
se desejam obter 
efeitos locais rápi-
dos dos fármacos 
nas meninges ou 
no eixo cerebroes-
pinal. Ex. anestesia 
espinal.

Fonte: Adaptado de Goodman A. (2019)86 e Silva P. (2010)87.

Quadro 4. Outras formas de administração e suas características

ABSORÇÃO PULMONAR TÓPICA HIPODERMÓCLISE88-91

Absorção praticamente instantâ-
nea do fármaco para a corrente 
sanguínea. Fármacos gasosos vo-
láteis.

–  Mucosas- da conjuntiva, naso-
faringe, orofaringe, vagina, co-
lo, uretra e bexiga decorrentes 
de seus efeitos locais.
Absorção excelente;
Potencial vantagem na imuno-
terapia;

–  Olho- uso de lente impregnada 
com fármacos e em implantes 
oculares;
Liberação direta;
Efeitos locais.

–  Pele: absorção transdérmica;
Depende da área e sua liposso-
lubilidade;
Absorção sistêmica mais rápi-
da quando há abrasões, quei-
maduras ou pele desnuda;
Adesivos transdérmicos-libe-
ração controlada.

–  Indicada principalmente para 
pacientes com impossibilidade 
de administração de medica-
mentos por via oral, pacientes 
com náuseas e/ou vômitos por 
períodos prolongados, confu-
são mental, etc;

–  Utilizada para administração 
de medicamentos em pacien-
tes que não apresentam con-
dições para se puncionar um 
acesso venoso periférico;

–  Contraindicado nos casos de 
anasarca;

–  Menores riscos de complica-
ções sistêmicas (ex.hiper-hidra-
tação e a sobrecarga cardíaca)

–  Baixo risco de hiponatremia e 
hipervolemia.

Fonte: Adaptado de Goodman A. (2019)86 e Silva P. (2010)87.

ATENÇÃO!
Podem influenciar na escolha da via de administração: a natureza química do fármaco; o efeito local ou 

sistêmico da droga; o metabolismo relacionando à idade; a comodidade/conveniência; o tempo de ação; 
a duração do tratamento; e a adesão do paciente ao regime terapêutico.
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2.3 DISTRIBUIÇÃO DE FÁRMACOS

O fármaco, após ser absorvido e alcançar 
a corrente sanguínea, distribui-se aos líqui-
dos intersticial e intracelular, em função de su-
as propriedades físico-químicas, da taxa de li-
beração do fármaco a cada um dos órgaos e 
compartimentos e das capacidades de intera-
ção diferentes de cada região com o farmaco; 
continua até que seja estabelecido um equilí-
brio entre o fármaco não ligado ao plasma e 
aos líquidos teciduais.

Figura 2. Fatores que afetam a taxa de liberação  
e a quantidade de fármaco distribuído

 Débito cardíaco

 Ligação as proteínas plasmáticas

 Fluxo sanguíneo tecidual

 Permeabilidade capilar

Fonte: Adaptado de Goodman A. (2019)86 e Silva P. (2010)87.

Figura 3. Sobre ligação a proteínas plasmáticas

A albumina é o principal carreador dos fármacos ácidos;

A glicoproteína ácida α1 é o carreador dos fármacos básicos;

A ligação às proteínas, em geral, é reversível.

A ligação inespecífica a outras proteínas plasmáticas acontecem,  
geralmente, em uma fração menor;

Ligação de um fármaco às proteínas plasmáticas limita a filtração  
glomerular e pode reduzir seu transporte e metabolismo.

Fonte: Adaptado de Goodman A. (2019)86 e Silva P. (2010)87.

NÃO ESQUECER
a ligação de um fármaco às proteínas plasmáticas limita sua concentração, nos tecidos e em seu local de 
ação, sendo que apenas a fração livre está em equilíbrio nos dois lados das membranas. Por isso, depois 
que se atingir o equilíbrio de distribuição, a concentração do fármaco livre (ativo) no líquido intracelular 
é igual à concentração plasmática, com exceção para quando há transporte mediado por carreadores.

1,2Redistribuição dos fármacos: a redistribui-
ção é um fator importante, para a cessação do 
efeito farmacológico, principalmente, quando 
um composto altamente lipossolúvel, que atua 
no encéfalo ou sistema cardiovascular, é admi-
nistrado rapidamente por injeção intravenosa 
ou inalação.

2.4 METABOLISMO DOS FÁRMACOS86-87

Consiste em um conjunto de reações bio-
químicas que os fármacos sofrem no organis-

mo, em geral, promovidas por enzimas, po-
dendo modificar propriedades físico-quími-
cas e atividade biológica da droga. Normal-
mente, as reações metabólicas geram meta-
bólitos inativos mais polares que serão excre-
tados/eliminados facilmente do corpo, por 
meio da urina ou da bile. Mas, em alguns ca-
sos, o organismo pode produzir metabólitos 
com atividade biológica potente ou proprie-
dades tóxicas.


