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Eaí, farmacêutico, preparado para aprender mais sobre os principais assuntos que caem nos concursos de 
Farmácia? Mas antes de te falar o que você vai encontrar aqui, gostaria de agradecer por ter acreditado na 
Sanar para te conduzir nessa jornada até sua aprovação. Vamos arrebentar juntos!
Sabemos o quão tortuoso é esse caminho e que a aprovação nem sempre vem rápido como gostaríamos. 
Pensando nisso, a Sanar resolveu criar essa versão impressa de todo o material complementar do curso! Isso 
mesmo!!! :)
Agora você pode manusear, rabiscar, sublinhar, marcar, dobrar, colar post-its em todos seus resumos!
A apostila é composta de três volumes, com encadernamento espiral para melhorar seu conforto na hora 
do estudo. Além disso, com seu material em mãos, também terá a comodidade de levar com você o volume 
que está estudando no momento para onde for. Pensamos em todos os detalhes para te ajudar. 

Nessas apostilas abordamos através de resumos atualizados e esquematizados os principais tópicos dos 
temas mais recorrentes nas provas, nas disciplinas de:

■ Farmacologia;
■ Legislação Farmacêutica;
■ Farmácia Hospitalar;
■ Farmácia Clínica;
■ Assistência Farmacêutica;
■ Farmacotécnica;

E não se esqueça que você deve manter suas vídeo-aulas em dia. É muito importante que você explore a 
unidade básica de ensino que é composta por vídeo-aulas, material complementar e questões. Temos cer-
teza que o conhecimento que você vai adquirir com essa prática vai contribuir de forma significativa na sua 
caminhada.

Diz aí, curtiu!? :)

Espero que você desfrute SEM moderação e obtenha resultados extraordinários! 

Bons estudos!!!

Farmacêutico Concurseiro e sua equipe

APRESENTAÇÃO
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LEGISLAÇÃO 
FARMACÊUTICA

    Autora: Profª Cá Cardoso

1.1

Art. 1º - Aprovar as BOAS PRÁTICAS EM FARMÁCIA, nos termos do Anexo “I”, “II” e “III” desta Resolução, 
constantes de boas práticas de farmácia, ficha de consentimento informado e ficha de verificação das con-
dições do exercício profissional, respectivamente

ANEXO I
BOAS PRÁTICAS EM FARMÁCIA

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - O exercício da profissão farmacêutica, sem prejuízo de outorga legal já conferida, abrange com 
privatividade e exclusividade as:

No que concerne as competências de farmacêuticos nesses estabelecimentos.

Parágrafo único. 
Caracteriza-se além da aplicação de conhecimentos técnicos:

Ou seja, o exercício da profissão farmacêutica abrange, com privatividade e ex-
clusividade, no que se refere às competências de farmacêutico, esses estabeleci-
mentos: farmácias, drogarias e ervanarias. Isso, sem prejuízo de outorga legal já 
conferida, ou seja, sem alterar/modificar aquilo que já foi previsto em outras leis, 
decretos e resoluções, referente à atuação profissional.

Resolução nº 357 de 20 de abril de 2001
Aprova o regulamento técnico das Boas Práticas de Farmácia.

Farmácias ErvanariasDrograrias
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Art. 2º - É permitido ao farmacêutico, quando no exercício da assistência e direção técnica em 
FARMÁCIA:

I. Manipular e dispensar fórmulas alopáticas e homeopáticas, com finalidade profilática, 
curativa, paliativa, estética ou para fins de diagnóstico; 

II. Dispensar medicamentos alopáticos; 

III. Dispensar medicamentos homeopáticos; 

IV. Dispensar e fracionar plantas de aplicações terapêuticas e medicamentos fitoterápicos, 
observados o acondicionamento adequado e a classificação botânica. 

V. Executar o fracionamento; 

VI. Dispensar drogas (matérias-primas), insumos farmacêuticos (matérias-primas aditivas), 
correlatos e alimentos para fins especiais; 

VII. Dispensar produtos dietéticos; 

VIII. Prestar serviços farmacêuticos de acordo com a legislação sanitária; 

IX. Promover ações de informação e educação sanitária; 

X. Prestar serviço de aplicação de injeção;

XI. Desempenhar serviços e funções não especificadas no âmbito desta resolução que se si-
tuem no domínio de capacitação técnico - científica profissional.

Nesse momento a Resolução traz uma série de PERMISSÕES do farmacêutico quando atuando em 
FARMÁCIAS, DROGARIAS e ERVANARIAS.
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Art. 3º - É permitido ao farmacêutico, quando no exercício da assistência e direção técnica em 
DROGARIA:

I. Dispensar medicamentos alopáticos em suas embalagens originais; 

II. Dispensar drogas (matérias-primas), insumos farmacêuticos (matérias-primas aditivas), 
correlatos e alimentos para fins especiais; 

III. Dispensar produtos dietéticos; 

IV. Promover ações de informação e educação sanitária;

V. Prestar serviço de aplicação de injeção; 

Art. 4º - No exercício da assistência e direção técnica em ervanaria, é permitido ao farmacêutico

Dispensar e fracionar plantas de aplicação terapêuticas, observados o acondicionamento ade-
quado e a classificação botânica.

Art. 5º - O farmacêutico diretor técnico das farmácias, drogarias e ervanarias é obrigado a manter exem-
plar atualizado da Farmacopéia Brasileira nas dependências do estabelecimento.

Art. 6º - Para efeito do controle do exercício profissional serão adotadas as seguintes DEFINIÇÕES: 

6.1. Adoçantes com restrição de sacarose, frutose e/ou glicose (Adoçante dietético): 

Perceba que na FARMÁCIA está contemplada a atividade de manipulação, já na drogaria, não. Isso 
em função, das próprias definições, adotadas por essa Resolução:

FARMÁCIA: estabelecimento onde se processe a manipulação e/ou dispensação de produtos e corre-
latos;

DROGARIA: estabelecimento de dispensação e comércio de drogas, medicamentos, insumos farma-
cêuticos e correlato em suas embalagens originais.  

O artigo 6º apresenta uma série de definições importantes. Vejamos cada uma delas.  
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Boas práticas em hospitais
Autora: Profª Cá Cardoso

1.2

RDC ANVISA 36/2013 e Portaria MS 529/13
Olá aluno (a),

Nessa aula estudaremos duas normativas importantes relacionadas à Segurança do Paciente, tema que é cada vez 
mais recorrentes em prova.

Vamos lá?

2. RDC nº 36/2013: 

Institui ações para a segurança do paciente em serviços de saúde e dá outras providências

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

OBJETIVO
Art. 1º Esta Resolução tem por objetivo instituir ações para:
 

A QUEM SE APLICA?

Art. 2º Esta Resolução se aplica aos serviços de saúde, sejam eles públicos, privados, filantrópicos, civis ou 
militares, incluindo aqueles que exercem ações de ensino e pesquisa.

e a melhoria da qualidade nos 
serviços de saúde.

a promoção da segurança do 
paciente

LEGISLAÇÃO 
FARMACÊUTICA
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A QUEM NÃO SE APLICA:

Parágrafo único. Excluem-se do escopo desta Resolução: 

DEFINIÇÕES

Art. 3º Para efeito desta Resolução são adotadas as seguintes definições:

• Incidente:

 ◦ Evento ou circunstância que poderia ter resultado, ou resultou, em dano desnecessário à saúde.

Perceba que as determinações dessa resolução se aplicam tanto a serviços de saúde públicos quanto 
privados. Logo, questões de prova que afirmem que a RDC se aplica apenas a serviços públicos, estão 
incorretas! Cuidado para não cair em pegadinhas!

Aqui temos, sem dúvidas, um dos assuntos mais cobrados sobre esse tema. Portanto, muita atenção 
às definições abaixo.

Perceba que quando nos referimos a incidente o evento ocorrido:

• PODERIA ter resultado (mas não resultou) ou

• RESULTOU em dano (nesse último caso será um evento adverso).
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• Evento Adverso

 ◦ Incidente que resulta em dano à saúde.

• Dano: 

 ◦ Comprometimento da estrutura ou função do corpo e/ou qualquer efeito dele oriundo

	incluindo doenças, lesão, sofrimento, morte, incapacidade ou disfunção,

■◦  podendo, assim, ser físico, social ou psicológico.

• Segurança do Paciente

 ◦ Redução, a um mínimo aceitável, do risco de dano desnecessário associado à atenção à saúde;

• Cultura da Segurança: 

 ◦ Conjunto de valores, atitudes, competências e comportamentos:

 ◦  que determinam o comprometimento com a gestão da saúde e da segurança:

Que resulta em

Cuidado com pegadinhas: Muita atenção à definição de Segurança do Paciente. Perceba que 
o que é preconizado é uma redução a um mínimo ACEITÁVEL do risco de dano. Questões que 
afirmem que a redução deve ser a zero, DEVEM ser consideradas ERRADAS! 
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E aí, farmacêutico, preparado para aprender mais sobre os principais assuntos que caem nos concursos de 
Farmácia? Mas antes de te falar o que você vai encontrar aqui, gostaria de agradecer por ter acreditado na 
Sanar para te conduzir nessa jornada até sua aprovação. Vamos arrebentar juntos!
Sabemos o quão tortuoso é esse caminho e que a aprovação nem sempre vem rápido como gostaríamos. 
Pensando nisso, a Sanar resolveu criar essa versão impressa de todo o material complementar do curso! Isso 
mesmo!!! :)
Agora você pode manusear, rabiscar, sublinhar, marcar, dobrar, colar post-its em todos seus resumos!
A apostila é composta de três volumes, com encadernamento espiral para melhorar seu conforto na hora do 
estudo. Além disso, com seu material em mãos, também terá a comodidade de levar com você o volume que 
está estudando no momento para onde for. Pensamos em todos os detalhes para te ajudar. 

Nessas apostilas abordamos através de resumos atualizados e esquematizados os principais tópicos dos 
temas mais recorrentes nas provas, nas disciplinas de:

 ʠ Farmacologia; 

 ʠ Legislação Farmacêutica; 

 ʠ Farmácia Hospitalar;

 ʠ Farmácia Clínica;

 ʠ Assistência Farmacêutica;

 ʠ Farmacotécnica;

E não se esqueça que você deve manter suas vídeo-aulas em dia. 

É muito importante que você explore a unidade básica de ensino que é composta por vídeo-aulas, material 
complementar e questões. Temos certeza que o conhecimento que você vai adquirir com essa prática vai 
contribuir de forma significativa na sua caminhada.

Diz aí, curtiu!? :)

Espero que você desfrute SEM moderação e obtenha resultados extraordinários! Bons estudos!!!

Farmacêutico Concurseiro e sua equipe

APRESENTAÇÃO
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Introdução à Farmácia 
Hospitalar

Autora: Nathália Ribeiro

O serviço de farmácia na instituição hospitalar é de extrema importância não apenas visando a assistên-
cia à saúde do paciente mas, também, participando do regime administrativo e econômico. Há muito tem-
po atrás associava-se a função do Farmacêutico apenas como aquele profissional responsável pelo preparo 
e dispensação de medicamentos mas, na realidade, há um leque imenso de atribuições deste no setor da 
Farmácia Hospitalar. 

Conceito de Farmácia Hospitalar (Segundo a Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar):

“Unidade clínica, administrativa e econômica, dirigida por profissional farmacêutico, ligada, 
hierarquicamente, à direção do hospital e integrada funcionalmente com as demais unidades de 

assistência ao paciente”

Exemplos de unidades de assistência ao paciente: ambulatórios, unidades de terapia intensiva, 
enfermarias.

Se preocupar com o abastecimento dos produtos de saúde e tipos de prestação de serviços é 
importante MAS o foco deve estar sempre voltado para os resultados obtidos com uma boa 

qualidade da assistência prestada ao paciente.

LEMBRAR SEMPRE QUE:

• Nosso objetivo é garantir uma ótima atenção ao paciente, procurando sanar suas necessidades, utili-
zando como instrumento o medicamento.

EM QUE CONSISTE O PAPEL DA FARMÁCIA HOSPITALAR?

Garantir a qualidade da assistência à saúde do paciente através do uso racional de medicamentos e 
correlatos, individualizando às necessidades de cada um.

1.1
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Mas....qual é mesmo a definição do USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS (URM)?

URM é quando a farmacoterapia dos pacientes é condizente com a sua condição clínica, na dose corre-
ta, com segurança,  por um período de tempo adequado e com menor custo possível.

A lei que regulamenta o exercício profissional em ambiente hospitalar é a Resolução n. 492, de 26 de 
novembro de 2008, do Conselho Federal de Farmácia. Inclui os farmacêuticos das instituições tanto de na-
tureza pública quanto privada.

Nesta lei, encontramos em destaque as atribuições do Farmacêutico Hospitalar.
Mas afinal, quais são elas?

Agora vamos abordar cada uma separadamente.

GESTÃO

Sem uma boa gestão do setor, não há uma boa qualidade na prestação de serviços.
A direção da Farmácia Hospitalar é de responsabilidade do Farmacêutico.
Por mais que seja uma atividade voltada para prática administrativa, ela é de fundamental importância 

para garantir os meios adequados de uma boa atenção ao paciente.

Principais atividades do profissional:
• Implementar, organizar e acompanhar todo o planejamento estratégico 
• Estabelecer critérios, indicadores para avaliar o desempenho do serviço
• Participa do treinamento para corpo funcional
• Estratégias para garantir a melhoria contínua da qualidade
• Formular ações práticas clínico-assistenciais
• Acompanhar desempenho financeiro
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DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA

Farmacêutico é responsável por garantir o abastecimento da base material que será necessária para a sua 
atuação eficiente.

Principais atividades do profissional:
• Disponibilidade de equipamentos e instalações físicas que sejam compatíveis com as atividades a 

serem desenvolvidas
• Implementação de um sistema informatizado de fácil manuseio e eficiente
• Serviços de manutenção geral dos equipamentos e instalações físicas para exercício da prática 

farmacêutica.

LOGÍSTICA

A farmácia detém todo o controle sobre os medicamentos e correlatos na instituição hospitalar. 
Ela participa de todas as etapas de movimentação e fluxo desses produtos.
Então, o farmacêutico participa da seleção de medicamentos, que irão compor a lista de medicamentos 

essenciais da instituição, para suprir as necessidades dos pacientes ali presentes.

Quais características devem ser avaliadas quando a seleção dos medicamentos?

Eficácia             Segurança              Qualidade           Comodidade posológica           Custo

Para falar do fluxo de medicamentos, devemos relembrar as etapas envolvidas no ciclo da Assistência 
Farmacêutica, a seguir:
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Seleção

Definir elenco de medicamentos essenciais para suprir a demanda de necessidades dos  
pacientes da instituição, de acordo com os critérios já mencionados acima. 

Programação

Definir a quais medicamentos comprar, quantos e quando, conforme demanda,   
controle do estoque e recursos financeiros disponíveis

Aquisição

Procedimentos burocráticos para efetivar a compra dos medicamentos 

Armazenamento

Assegurar a qualidade da dos produtos estocados e controlar todas as movimentações realizadas

Distribuição

Garantir o fornecimento dos medicamentos com boa qualidade e segurança para uso

Utilização

Análise de prescrição médica, dispensação e uso no paciente

 Vale ressaltar que aqui o objetivo não é abordar minuciosamente as etapas deste ciclo mas sim, relem-
brar quais são seus componentes e o papel do farmacêutico em cada um deles.
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Lembrar que: 

Mesmo apresentando uma gestão autônoma e independente a farmácia deve estar inserida no 
organograma geral da instituição hospitalar

Abaixo segue exemplo da estrutura organizacional: 

Sobre a estrutura física deste setor, vale ressaltar a importância de que sua localização no hospital esteja 
em área que facilite o abastecimento dos produtos, que permita articulação de serviços prestados aos pa-
cientes e às unidades hospitalares.

Segundo a Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar, o documento que determina a estruturação e 
funcionamento das farmácias hospitalares é o manual de Padrões Mínimos para Farmácia Hospitalar (já 
existem 3 edições deste: 1997, 2007 e 2017).

Este manual trás que devem existir, no mínimo, os seguinte ambientes para o funcionamento do setor:
• Administração
• Armazenamento
• Dispensação
• Orientação farmacêutica

Estrutura 
Organizacional e 

Física da Farmácia 
Hospitalar

Autora: Nathália Ribeiro

1.2
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Obs: caso na instituição exista o setor de farmacotécnica (manipulação parenteral, citostáticos, misturas 
intravenosas, radiofármacos, dentre outros), ambientes específicos devem ser preparados fisicamente para 
garantir ótimas condições de trabalho e prática realizada. 

PLANEJAMENTO E INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS  
FARMACÊUTICOS HOSPITALARES:

Deve considerar:
1. Tipo de hospital
2. Lotação do hospital
3. Tipos de serviços prestados no hospital
4. Existência de distribuição de medicamentos a pacientes ambulatoriais
5. Sistema informacional do hospital

Recursos Humanos
• Pelo menos 1 Farmacêutico qualificado e com experiência para cada 50 leitos.
• Número de auxiliares de farmácia depende da disponibilidade de recursos, grau de informatização e 

necessidade da unidade.
• Pelo menos 1 auxiliar a cada 10 leitos.
• Todos os funcionários deverão receber treinamentos periódicos para se manterem atualizados e con-

dizentes com procedimentos operacionais já padronizados.

A ESTRUTURA DE ORGANIZAÇÃO ESPACIAL DA FARMÁCIA SE 
ASSEMELHA À FIGURA ILUSTRADA ABAIXO:
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Eaí, farmacêutico, preparado para aprender mais sobre os principais assuntos que caem nos concursos de 
Farmácia? Mas antes de te falar o que você vai encontrar aqui, gostaria de agradecer por ter acreditado na 
Sanar para te conduzir nessa jornada até sua aprovação. Vamos arrebentar juntos!
Sabemos o quão tortuoso é esse caminho e que a aprovação nem sempre vem rápido como gostaríamos. 
Pensando nisso, a Sanar resolveu criar essa versão impressa de todo o material complementar do curso! Isso 
mesmo!!! :)
Agora você pode manusear, rabiscar, sublinhar, marcar, dobrar, colar post-its em todos seus resumos!
A apostila é composta de três volumes, com encadernamento espiral para melhorar seu conforto na hora do 
estudo. Além disso, com seu material em mãos, também terá a comodidade de levar com você o volume que 
está estudando no momento para onde for. Pensamos em todos os detalhes para te ajudar. 

Nessas apostilas abordamos através de resumos atualizados e esquematizados os principais tópicos dos 
temas mais recorrentes nas provas, nas disciplinas de:
■ Farmacologia;
■ Legislação Farmacêutica;
■ Farmácia Hospitalar;
■ Farmácia Clínica;
■ Assistência Farmacêutica;
■ Farmacotécnica;

E não se esqueça que você deve manter suas vídeo-aulas em dia. 

É muito importante que você explore a unidade básica de ensino que é composta por vídeo-aulas, material 
complementar e questões. Temos certeza que o conhecimento que você vai adquirir com essa prática vai 
contribuir de forma significativa na sua caminhada.

Diz aí, curtiu!? :)

Espero que você desfrute SEM moderação e obtenha resultados extraordinários! 

Bons estudos!!!

Farmacêutico Concurseiro e sua equipe

APRESENTAÇÃO
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Farmacocinética e  
Farmacodinâmica

Autora: Profª Cá Cardoso

1.1

FUNDAMENTOS DE FARMACOCINÉTICA 

NOÇÕES DE FARMACOCINÉTICA

O objetivo do tratamento medicamentoso é prevenir, curar ou controlar doenças. Para isso, são necessá-
rias doses adequadas de fármaco que devem ser oferecidas aos tecidos-alvo, de forma a serem obtidos ní-
veis terapêuticos, porém não tóxicos. A farmacocinética estuda o movimento de um fármaco no organismo 
em determinado tempo. 

A farmacocinética, de maneira simplificada, é tudo aquilo que o organismo faz com o fármaco. Ou seja, o 
organismo: absorve, distribui, metaboliza (biotransforma) e elimina. Primeiro, a absorção do fármaco desde 
o local de administração (absorção) permite o acesso do agente terapêutico (seja direta ou indiretamente) 
no plasma. Segundo, o fármaco pode, então, reversivelmente sair da circulação sanguínea e distribuir-se nos 
líquidos intersticial e intracelular (distribuição). Terceiro, o fármaco pode ser biotransformado no fígado, 
nos rins ou em outros tecidos (biotransformação). E, por fim, o fármaco e seus metabólitos são eliminados 
do organismo na urina, na bile ou nas fezes (excreção).

Fonte: Katzung
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Processos Farmacocinéticos

Absorção

Distribuição

Metabolização 
(biotransformação)

Excreção

Todo o processo farmacocinético tem início com a administração do fármaco, por isso a via de adminis-
tração e a forma farmacêutica devem ser escolhidas de acordo com as propriedades dos fármacos e com os 
objetivos terapêuticos.

FORMAS FARMACÊUTICAS

As formas farmacêuticas são selecionadas de acordo com as propriedades dos fármacos, com os adjuvan-
tes e excipientes utilizados, bem como com a via de administração para a qual se destina. Os principais tipos 
de formas farmacêuticas são líquidas, sólidas e semissólidas.
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VIAS DE ADMINISTRAÇÃO

Há duas vias principais de administração de fármacos:

Via Enteral (que passa pelo trato gastrointestinal); - Introduz o fármaco através do trato gastrointestinal (TGI).
Vantagens:

• Os fármacos são auto administrados facilmente;
• Evita infecções sistêmicas que podem complicar o tratamento;
• A toxicidade ou dosagens excessivas por essa via podem ser neutralizadas com antídotos, como o car-

vão ativado;
Desvantagens

• O fármaco é exposto ao agressivo ambiente gastrintestinal (GI) que pode limitar sua absorção;
• Os fármacos sofrem biotransformação de primeira passagem no fígado, onde podem ser extensa-

mente metabolizados antes de alcançarem a circulação sistêmica, limitando sua eficácia; 
• A ingestão de fármaco com alimentos ou a sua associação a outros fármacos podem influenciar a 

absorção;

Via Parenteral (que não passa pelo trato gastrointestinal) - Introduz o fármaco na circulação sistêmica ou 
em outro tecido vascular diretamente através das barreiras orgânicas de defesa.

Vantagens
• Usada para fármacos que são pouco absorvidos no TGI (p. ex., heparina) e para aqueles que são instá-

veis no TGI (p. ex., insulina). 
• Usada no tratamento do paciente inconsciente ou quando se necessita de um início rápido de ação. 
• Maior biodisponibilidade pois não está sujeita à biotransformação de primeira passagem ou ao 

agressivo meio gastrintestinal. 
• Melhor controle sobre a dose real de fármaco administrada ao organismo. 

Desvantagens
• Irreversível;
• Pode causar dor, medo e infecções. 

Há três vias de administração parenteral: a intravascular (intravenosa ou intra-arterial), a intramuscular e 
a subcutânea.

Via Enteral

Via Oral

Via Sublingual

Via Retal

Via Parenteral

Intravenosa

Intramuscular

Subcutânea

Tópica

Outras (Pulmonar, 
intratecal, etc)
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O que você precisa saber sobre vias de administração?

Objetivos Vantagens Desvantagens

Via de administração Vantagens Desvantagens

EN
TE

RA
L

Oral

Comodidade na administração; 
Várias formas farmacêuticas; Não 
necessita de técnicas específicas; 
Facilita a adesão do paciente ao 
tratamento;

Metabolização de primeira passa-
gem; Sabor e tamanho da forma 
farmacêutica; Não pode ser utilizado 
em pacientes com comprometimen-
tos do TGI; Não pode ser utilizado 
para substâncias irritantes.

Sub-lingual

Rápida absorção; Administração 
conveniente; Baixa incidência 
de infecções; Fármaco não passa 
pelos ambientes agressivos do 
estômago e do intestino; Não há 
efeito de primeira passagem.

Riscos associados à rápida absorção; 
Sabor e tamanho da forma farma-
cêutica; Não pode ser utilizado para 
substâncias irritantes.

Retal

Rápida absorção; Baixa incidência 
de infecções; Fármaco não pas-
sa pelo ambiente agressivo do 
estômago.

Administração inconveniente; Difi-
culta adesão ao tratamento; Riscos 
associados à rápida absorção; Absor-
ção pode ser irregular; Não pode ser 
utilizado para substâncias irritantes.

PA
RE

N
TE

RA
L

Intravenosa

Efeito rápido; Grau de controle 
máximo sobre os níveis circulan-
tes do fármaco; Permite a admi-
nistração de grandes volumes; 
Possibilidade de uso em pacientes 
inconscientes; Não há metabolis-
mo de primeira passagem.

Pode causar dor, medo e infecções; 
Irreversível; Não pode ser utilizada 
para solventes oleosos ou viscosos.

Intramuscular
Efeito rápido; Possibilidade de uso 
em pacientes inconscientes; Volu-
me maior que a via subcutânea.

Pode causar dor, medo e infecções; 
Irreversível.

Subcutânea

Permite autoadministração; 
Absorção lenta e constante; Pouco 
trauma tecidual; Evita o metabo-
lismo de primeira passagem.

Pode causar dor, medo e infec-
ções; Administração de pequenos 
volumes.
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1.2.1 ANESTÉSICOS GERAIS

Os anestésicos gerais são fármacos utilizados como auxiliares em procedimentos cirúrgicos para tornar o 
paciente inconsciente e insensível à estimulação dolorosa, trata-se de substâncias administradas sistemati-
camente e que exercem seus principais efeitos sobre o sistema nervoso central.

Os anestésicos gerais produzem no indivíduo um estado neurofi siológico que é caracterizado por 5 efeitos:

Entretanto, nenhum anestésico isolado tem a capacidade de produzir esses 5 efeitos.
Um agente anestésico para ser IDEAL deve:

• Induzir uma perda de consciência rápida e uniforme;
• Ser reversível rapidamente com sua interrupção;
• Apresentar uma ampla margem de segurança.

Os anestésicos gerais podem ser divididos em 2 grandes categorias:

Fármacos que agem no
sistema nervoso central

Autora: Profª Cá Cardoso

1.2
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MECANISMO DE AÇÃO:
Não há um consenso sobre qual é mecanismo exato de ação destes fármacos.
Mas, sabe-se que a potência anestésica está estreitamente ligada com a lipossolubilidade, sugerindo o 

envolvimento de uma porção hidrofóbica da célula (Overton-Meyer), pois há Interações com a camada de 
fosfolipídeos, bem como com os canais iônicos regulados por ligantes. Esses fármacos afetam mais a trans-
missão sináptica do que a condução axonal. Há também aumento da atividade de GABAa e inibição de es-
tímulos excitatórios.

Apesar de o mecanismo não ser TOTALMENTE esclarecido, sabe-se, entretanto que o anestésico pode:
• Aumentar a atividade simpática INIBITÓRIA (agindo em GABA – canal de Cloreto) ou;
• DIMINUIR a atividade excitatória;

Um anestésico Ideal deve atender aos seguintes requisitos:
Produzir um estado de inconsciência ou ausência de responsividade.

• Analgesia. 
• Fornecer indução suave e rápida.
• Produzir um estado de amnésia. 
• Bloquear vários reflexos que poderiam levar ao broncoespasmo, salivação, arritmias. 
• Produzir relaxamento da musculatura esquelética (exceção dos mm respiratórios). 
• Fornecer uma recuperação suave, rápida e sem complicações e sem eventos adversos.

ESTÁGIOS DA ANALGESIA
A evolução da anestesia com éter foi dividida em 4 estágios, e ainda subdividiu o terceiro estágio (cirúrgi-

co) em quatro planos.

ESTÁGIO I ESTÁGIO II

Indivíduo consciente, porém sonolento. 
As respostas a estímulos dolorosos são reduzidos.
Grau de analgesia varia de acordo com o agente: 
Maior: Éter e Óxido Nitroso. 
Menor: Halotano.

Muitas vezes parece estar delirante e excita-
do – Porém apresenta amnésia. 
Ocorrem outros reflexos: tosse e vômito 
(resposta à estimulação faríngea). 
Pode mover e falar de forma incoerente. 
Ventilação irregular pode afetar a absorção 
do anestésico.

ESTÁGIO III ESTÁGIO IV

Cessa movimento espontâneo. 
Respiração retorna à regularidade. 
Aprofundamento da anestesia: cessa reflexos e diminui 
atividade respiratória (intercostais → diafragma).

A respiração e o controle vasomotor cessam 
– havendo morte em poucos minutos.

USO CONCOMITANTE DE FÁRMACOS ANESTÉSICOS
Benzodiazepínicos e Barbitúricos: facilitam a amnésia, diminuem a ansiedade (midazolam, pentobar- 

bital). 
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