
• Sumário
• Administração do medicamento: 1. Fase farmacêutica (O medicamento 

chega ao utilizador?). 2. Fase farmacocinética (O medicamento chega ao seu 
local de acção?). 3. Fase farmacodinâmica (O medicamento tem efeito? 
Através de que mecanismo?). Efeito farmacológico e efeito terapêutico.

• Farmacocinética.
a) Absorção.
• Mecanismos de transporte através de membranas – difusão simples, 

difusão facilitada, transporte activo, endocitose, exocitose, osmose. 
Noção de barreira ao transporte dum fármaco – barreira 
hematoencefálica, barreiras retinianas, barreira placentar.

• Vias de administração; formas farmacêuticas.
b) Distribuição.
• Ligação dos fármacos às proteínas plasmáticas (equilíbrio fármaco livre 

/ fármaco ligado). Compartimentos. Volume de distribuição. Semivida 
(T/2 ou t/2 ou t1/2) alfa e beta. Constantes de transferência. Constante 
de eliminação. Cmax. Tmax. Área sob a curva das concentrações 
plasmáticas versus tempo (AUC). 



Farmacocinética 

• Sistema ADME: 
– Absorção

– Distribuição

– Metabolização

– Eliminação



Farmacocinética
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Absorção



Vias de administração e formas 
farmacêuticas � aulas práticas



Absorção

• Vias de administração
– Vias indirectas

• Através da pele

• Através das mucosas

• Através dos alvéolos

– Vias directas
• Vias que utilizam o sangue (i.v….)

• i.m., s.c., etc



Absorção

• Formas farmacêuticas
– Formas sólidas

– Formas líquidas

– Formas semi-sólidas

– Formas gasosas e vapores



Absorção
Vias de administração – formas farmacêuticas e de 
administração

Distinguir formas farmacêuticas de formas de administração



Formas líquidas

• Colher de sopa = 15 mL

• Colher de chá = 5 mL

• Colher de sobremesa = 10 mL

• Colher de café = 3 mL

• Colher-medida = variável

• 1 mL (1 g) de H2O, pura, a 4oC � XX gotas



Formas de libertação controlada



Absorção

• Transporte através de membranas
– Difusão simples

• Através da bicamada lipídica ou de canais iónicos

– Difusão facilitada
– Transporte activo

• Primário ou secundário

– Filtração
– Endocitose (pinocitose ou fagocitose)/ exocitose
– Osmose
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• Conceito de barreira. Importância.

• Exemplos de barreira.

• Como pode um fármaco atravessar uma 
barreira?



Distribuição







Ligação às proteínas plasmáticas
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Metabolito activo ou não activo?



Semi-vida

• Semivida de distribuição ou alfa (t/2α ou t1/2α)

• Semivida de eliminação ou beta (t/2β ou t1/2β)

•A semivida terminal ou de eliminação é fundamental para se 
estabelecer o esquema posológico (modo de administrar os 
medicamentos).
•Não confundir semivida com duração de acção.
•A semivida é condicionada pela distribuição, metabolização e 
eliminação (e pela absorção quando a cinética de 
metabolização e eliminação não é linear, proporcional)
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Importância do volume de 
distribuição

• Peso do organismo � 2/3 são água � 1/3 
extracelular (20% intravascular e 80% 
intersticial) e 2/3 intracelular

• Pessoa com 60 Kg � 40 L de água � 13,3 L 
extracelular (2,66 L intravascular) e 26,6 L 
intracelular

NOTA: o VD  pode ser expresso em L/Kg!



Exemplos…

• Qual é o VD da albumina?

• A gentamicina tem um VD de 17 L. Por 
onde se distribui?

• As fluorquinolonas (antibióticos) têm um 
VD  próximo de 100 L. O que significa?


