
• Aula teórica
Farmacocinética – continuação
c) Metabolização.
• Metabolização dos fármacos para aumentar a sua eliminação; fármacos 

lipossolúveis transformados em metabolitos hidrossolúveis.  Enzimas 
de fase 1 e enzimas de fase 2; hidrólise, oxidação, redução; papel das 
oxidases – sistema do citocromo P450 (CYP). Cinéticas de 
metabolização: grau 0, grau 1 e mista (ou de Michaelis-Menten). 
Importância clínica destes tipos de cinética. Indução ou inibição 
enzimáticas - exemplos.

• Polimorfismo genético.  Farmacogenética.
• Pró-fármacos. 
• Efeito de primeira passagem.
d) Eliminação.
• Importância da hidrossolubilidade e ionização (pH e pKa). Depuração 

de fármacos. Constantes de eliminação.
• Via renal. Filtração glomerular, secreção e reabsorção tubulares. 

Correlação entre a depuração da creatinina e a eliminação glomerular 
de fármacos. 

• Outras vias de eliminação de fármacos. Ciclo entero-hepático.



Metabolização



Metabolização de fármacos
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Farmacocinética – biodisponibilidade (absoluta)

Tempo (h)
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F = AUC / AUC.log [ ]plasm

T (h)



Farmacocinética – biodisponibilidade relativa

Tempo (h)
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ββββ

BE = AUC / AUC.log [ ]plasm

T (h)



Metabolização de fármacos

• Biodisponibilidade (F) depende:
– Efeito de primeira passagem
(metabolização gastrointestinal; estado 

hepático, incluindo capacidade enzimática; 
fluxo sanguíneo hepático)



Metabolização de fármacos

Xenobióticos lipofílicos �
� metabolitos mais polares, 
hidrofílicos�

� eliminação



Metabolização de fármacos –
Onde?

• Fígado
Tubo gastrointestinal, rins, pele, 

pulmões...

• Na célula
– Retículo endoplasmático (RE) e citosol (também 

nas mitocôndrias, membranas nucleares, 
membrana celular…



Metabolização de fármacos

metabolização
Fármacos      � - metabolitos inactivos

- metabolitos menos activos
- metabolitos mais activos

(pró-fármaco �fármaco)
- metabolitos tóxicos



Metabolização de fármacos

• Pró-fármacos   ���� fármaco ���� acção ���� efeito

hidrólise da 

ligação
amida ou éster



Metabolização de fármacos

• ABSORÇÃO METABOLISMO ELIMINAÇÃO
fase I        fase II

• Fármaco conjugação
metabolito

• Fármaco  activo conjugação
metabolito

inactivo        conjugação
• Fármaco

LIPOFILIA HIDROFILIA



Metabolização

• Fase II => fase I (e.g., transformação num 
metabolito tóxico:

Isoniazida
fase II (acetilação)

N-acetil-isoniazida
fase I (hidrólise)

Ácido isonicotínico + acetilhidrazina

Hepatotoxicidade



Metabolização de fármacos

• Enzimas de fase  I � localizadas 
principalmente nas membranas do 
retículo endoplasmático liso ( fígado 
mas não só...)

• Enzimas de fase II � localizadas 
principalmente no citosol (excepto a 
glicuronoconjugação -> microssomal)



Metabolização - Reacções enzimáticas de 
fase I

• OXIDAÇÕES
• REDUÇÕES 

– Azo  (tartrazina)
– Nitro (clonazepam; cloranfenicol)
– Carbonil (metadona; naloxona)

• HIDRÓLISES
– Ésteres (procaína; AAS)
– Amidas (lidocaína; indometacina)



Metabolização - Reacções enzimáticas de 
fase II

• Conjugação covalente  dum grupo funcional no 
fármaco com:
– Ácido glicurónico (paracetamol; morfina)

– Acetil  (acetato) (sulfonamidas; INH)

– Glutatião (ácido etacrínico)

– Aminoácidos (glicina, glutamina, taurina) (ácido 
salicílico; ácido nicotínico)

– Sulfato (fenol; paracetamol; metildopa)

– Metil (dopamina; adrenalina; tiouracilo)

– Água (Carbamazepina epóxido; benzopireno epóxido)



Metabolização - Reacções 
enzimáticas de fase II

• Localização:

– Fígado
– Rim, intestino, cérebro, pele...

• Conjugação � mais fácil eliminação
(mas: metabolitos acetilados � maior dificuladade 
na eliminação porque são menos solúveis)



Metabolização - Reacções enzimáticas de 
fase II

• Os conjugados são quase sempre inactivos 
e podem ser eliminados
– Existem poucas excepções:

morfina – glicurónico => mais potente que 
morfina

– Outra possibilidade: conjugado eliminado pela 
via biliar => hidrólise pela flora intestinal => 
absorção do fármaco activo => acção e efeito
(ciclo enterohepático)



Metabolização - Reacções enzimáticas de 
fase I

• OXIDAÇÕES dependentes do citocromo 
P450 (sistema das monooxidases do 
citocromo P450)

• OXIDAÇÕES independentes do citocromo 
P450



Oxidações microssomais

• Sistema do ci tocromo P450 (CYP)
– Família de enzimas: numeração árabe 

• Nos mamíferos existem pelo menos 12 famílias
– CYP1, CYP2, CYP3...� representam a maioria na 

metabolização de fármacos

– Subfamília em cada família: letras (A, B, C, 
D, E)

– Enzima (isoforma): numeração...
– CYP1A2, CYP2A6, CYP3A4....



Oxidações microssomais

• Na mesma célula podem existir diversas 
isoenzimas (e.g. CYP 2A3 e CYP 2A6)

• Um fármaco pode ser metabolizado por 
diversas isoenzimas (� mais segurança)

• Podem ter localização extra-hepática (por 
exemplo, existe grande quantidade de 
CYP3A4 no tubo gastrointestinal => = > 
contribuindo para a menor biodisponibilidade 
de certos fármacos (exemplo, simvastatina)



Sistema do citocromo P450 
(monooxidases)

• São enzimas contendo o grupo heme 
(hemoproteínas)

• NADPH-citocromo P450 reductase �
Citocromo P450 oxidases (requerendo ainda 
NADPH e O2)



Oxidações dependentes do 
sistema CYP

• Hidroxilações aromáticas (propranolol;PHT; etinilestradiol; 
fenobarbital...)

• Hidroxilações alifáticas (ibuprofeno; ciclosporina; 
midazolam...)

• Epoxidação (aldrine)
• Desalquilação oxidativa (morfina; xantinas; imipramina; 

eritromicina; diazepam; indometacina; dextrometorfano...)
• N-oxidação (paracetamol; clorfeniramina; dapsona...)
• S-oxidação (clorpromazina; cimetidina; tioridazina...)
• Desaminação (anfetaminas; diazepam)
• Dessulfatação (tiopental)



Importância das isoenzimas CYP na 

metabolização de fármacos



Oxidações independentes do 
sistema CYP

• Pela monooxigenase da flavina
(amitriptilina; desipramina)

• Pelas oxidases das aminas
(feniletilamina; adrenalina)

• Desidrogenases
(etanol)



Hidrólise

• Esterases � existem em numerosos 
tecidos...

• Esterases e amidases (geralmente �
conjugação) – ex., procaína, AAS, clofibrato; 
lidocaína, procainamida, indometacina

• Hidrolases microssomais dos epóxidos
• Proteases e peptidases



CINÉTICA DE METABOLIZAÇÃO

1. De grau zero (0)  – cinética não linear:

A taxa de metabolização é constante (as enzimas estã o 
saturadas)

2. De grau 1 – cinética  linear:

A velocidade de metabolização é proporcional à quanti dade de 
substrato

(as enzimas não estão saturadas)

3. De grau intermédio, tipo Michaelis-Menton 

Grau 0 + grau 1
26



Factores que afectam a 
metabolização

• Genéticos (polimorfismos nas 
oxidações e nas conjugações)

• Ambientais (exposição a poluentes)
• Fisiológicos e estado de saúde



Indução e inibição enzimáticas

• Indução enzimática
– Metabolização aumentada de outros 

fármacos ou substâncias (menor 
biodisponibilidade)

– Eventualmente, aumento de metabolitos 
tóxicos

– Auto-indução (e.g. CBZ)

• Inibição enzimática



Indução e inibição 
enzimáticas

• => Ocorrem principalmente a nível do P450
• INDUÇÃO ENZIMÁTICA

– CYP1A (por hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, 
tabaco, grelhados...)

– CYP3A4 (por corticosteróides e antiepilépticos...)

– CYP2E1 (isoniazida,alcoolismo...)

• INIBIÇÃO ENZIMÁTICA
– CYP2D6 (por quinidina...)

– Outros inibidores: cimetidina, cetoconazole, macrólidos...



Indução enzimática

• Antiepilépticos
Actuam a nível do CYP1A2, CYP2C9, 
CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1, 
CYP3A4...

� Gabapentina, vigabatrim, 
levetiracetam => não evidenciam 
efeitos significativos



Polimorfismo genético

• Principalmente para o sistema P450
– CYP3A � variabilidade interindividual, verificada 

na parede intestinal e no fígado (=> grande 
variação no efeito de primeira passagem). Não 
existem diferenças significativas entre africanos e 
europeus.

– CYP2D6 � metaboliza psicofármacos 
(metabolizadores lentos => + reacções adversas 
extrapiramidais...) …



Polimorfismo genético 
(exemplo)



Fenótipos mais comuns

• Metabolizadores rápidos e lentos
– Acetilação (e.g., isoniazida, procainamida,

hidralazina, dapsona, cafeína...)
• Acetiladores lentos: nórdicos (60-70%), americanos brancos e 

negros (50%), asiáticos (5-10%)

– Hidroxilação da debrisoquina => CYP2D6
(encainide, flecainide, metoprolol, perfenazina...)

• Metabolizadores lentos: 5-10% nos caucasianos e 1% nos 
asiáticos

– Hidroxilação da mefenitoína (CYP2C19)
(inibidores da bomba de protões...)

• Metabolizadores lentos: 3-5% dos caucasianos e 20% dos 
asiáticos



Caracterização de 
polimorfismos genéticos

• Geralmente autossómicos recessivos
– N-acetilação da isoniazida (medição das 

concentrações plasmáticas de isoniazida)
– Hidroxilação da debrisoquina (razão 

debrisoquina / 4-hidroxidebrisoquina na urina) 
(CYP2D6)

– Hidroxilação da S-mefenitoína na posição 4’
(CYP2C19)

– Hidroxilação do midazolam (CYP3A)



Influência da doença na 
metabolização de fármacos

• Perturbações da função hepática
– (e.g., tolbutamida, diazepam, morfina...)

• Diminuição do fluxo sanguíneo hepático
– (devido, por exemplo, a insuficiência 

cardíaca, bloqueio adrenérgico beta �
diminuição da metabolização de lidocaína, 
propranolol, verapamil e amitriptilina)



1 ponto 2 pontos 3 pontos

Bil Total 
(mg/dl)

< 2 2 - 3 > 3

Alb (g/dl) > 3,5 2,8 – 3,5 < 2,8

T Prot
(> controle)

< 4” 4 - 6” >  6”

Ascite Ausente Moderada Grave

Encefalopatia Ausente Grau I a II Grau III a IV

Classificação de Child-Pugh

Grau A: 5 a 6 Grau B: 7 a 9 Grau C: 10 a 15 



Influência do sexo e da idade na 
metabolização de fármacos

• Envelhecimento (variável) => alteração do 
funcionamento hepático (diminuição da massa 
hepática e da actividade enzimática hepática, e do 
fluxo sanguíneo hepático) ( as alterações 
surgem principalmente no sistema do 
citocromo P450)

• Aparentemente há menor oxidação dos 
estrogéneos e benzodiazepinas na mulher do 
que no homem (é difícil e controversa a 
generalização)



Interacções a nível metabólico

• Entre fármacos
• Entre alimentos e fármacos
• Entre compostos ambientais e fármacos



Interacções a nível metabólico

• Entre fármacos:
– ���� nomeadamente a nível das oxidações pelo 

sistema do citocromo P450 (os barbitúricos são 
indutores enzimáticos de clorpromazina, doxorubicina, 
estradiol e difenilhidantoína...)
• � interacções a nível do CYP 3A4 para:

– Rifampicina, antibióticos macrólidos, antigúngicos azólicos, 
cisapride, varfarina, CBZ, ciclosporina, midazolam

– � interacções a nível hidrolase do epóxido
• VPA e CBZ-10,11-epóxido

– � interacções a nível da xantina oxidase



Interacções a nível metabólico (entre 
fármacos…)

• Hypericum perforatum (usado como 
antidepressivo)
– � indução de CYP3A4, CYP1A2, CYP2C9

=> Interacção com anti-retrovirais, varfarina, 
ciclosporina, contraceptivos orais, 
anticonvulsivantes, digoxina, teofilina 
(induz diminuição das suas concentrações 
plasmáticas e efeito) 



Interacções a nível metabólico

• Entre alimentos e fármacos
– Por exemplo, entre o sumo de toranja rosa 

(“grapefruit juice”) e a maioria das estatinas, 
buspirona, CBZ, benzodiazepinas, DPH, 
verapamil... (interacção a nível do CYP 3A4) 

– A capsaicina (e.g. na comida mexicana) 
também inibe o CYP 3A4

– Vinho tinto também interfere no CYP3A4!

• Entre compostos ambientais e fármacos



Sumo de toranja rosa

• Qual é o ingrediente responsável?

– Bioflavonóides (naringenina, quercetina...)?
– Furanocumarinas (bergamotina)?

– ...



Toranja rosa e simvastatina



Efeito de primeira passagem

• Primeira metabolização por um órgão 
após a absorção do fármaco

• Quanto maior for o efeito de primeira 
passagem, menor será a 
biodisponibilidade absoluta do fármaco



Eliminação
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VIAS DE ELIMINAÇÃO DE FARMACOS

• Renal (urina)

• Biliar

• Intestinal

• Pulmonar

• Leite ( em mães que amamentam)

• Diálise extracorporal (doente com insuficiência ren al)
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Eliminação renal

• Filtração glomerular + Segregação 
tubular

• Segregação tubular
• Filtração glomerular – reabsorção 

tubular
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ELIMINAÇÃO RENAL DE FÁRMACO

1. Filtração glomerular

Os fármacos livres (não ligados à albumina) atravessam a red e

capilar para o espaço de Bowman, desde que o peso molecular se ja

inferior a 20.000; a concentração no filtrado é igual à do pla sma

2. Secreção em túbulos proximais

80% dos fármacos que chegam ao rim são segregados nos túbulos

proximais através de 2 sistemas de transporte activos depen dentes

de energia (um para aniões, outro para catiões). Ex: ácido úr ico,

petidina

3. Reabsorção tubular distal

Os fármacos lipossolúveis difundem-se desde o lúmen do nefr ónio

para o sistema circulatório (A manipulação do pH urinário po de usar-

se para reduzir a quantidade que sofre retrodifusão e aument ar a

depuração renal )



ELIMINAÇÃO DE FÁRMACOS PELO RIM

• Quase todos os fármacos, com excepção dos ligados à
proteínas , atravessam livremente o filtrado glomerular

• Os ácidos fracos são segregados activamente para o túbulo 
renal e excretados rapidamente;

• Em virtude do coeficiente de partilha e do pH, os á cidos fracos 
são excretados mais rapidamente na urina alcalina e  
vice-versa;

• Os fármacos lipossolúveis são reabsorvidos por difu são através 
do túbulo e são excretados só lentamente;

• Vários fármacos importantes são removidos predomina ntemente 
por excreção renal e podem causar toxicidade em doe ntes 

com afecção renal 
54





“CLEARANCE” OU DEPURAÇÃO RENAL DE UM FÁRMACO

• É a resultante dos processos de  filtração glomerula r, secreção e 
reabsorção tubular =  excreção de uma quantidade de  uma substância e 
dos  seus metabolitos na unidade de tempo 

• É o volume de plasma que contém a quantidade de subs tância removida 
pelo rim na unidade de tempo

• Calcula-se a partir da concentração plasmática, Cp,  da concentração 
urinária, Cu e do volume de urina eliminado na unid ade de tempo, Vu.

CLR = Cu x Vu

Cp

CLR = “CLEARANCE” OU DEPURAÇÃO RENAL DO FÁRMACO
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Depuração (Clearance) da 
creatinina

• Equação de Bjornsson, 1979 �

Depuração da creatinina (L/h) = 
= [160 – idade (anos)] / 22 x creatininémia (mg/dL)

x Peso (Kg) / 70 (x 0,9 se for mulher)

• Fórmula de Cockcroft-Gault (Cockcroft et al., 1976) �
Depuração da creatinina  (mL/min) =

= (140 – idade) x Peso (Kg) / 72 x creatininémia (mg/dL)
( na mulher o valor encontrado deve ser multiplicado por 0,85)



Efeitos da Idade na Eliminação Renal

• No lactente e idoso , em que há redução da função renal 
e hepática, em relação às outras idades, os efeitos 
farmacológicos são prolongados e tende a haver
acumulação.

• Os lactentes prematuros possuem função renal e 
hepática deficiente em relação ao recém-nascido a 
termo; essas funções amadurecem nas primeiras 
semanas de vida.

• A função renal e hepática diminui de forma lenta e 
variável após a meia-idade, de forma que a variação 
inter-individual é maior nos idosos.

58



Ciclo entero-hepático



EXCREÇÃO BILIAR E CIRCULAÇÃO ENTERO-
HEPÁTICA

• As células hepáticas possuem sistemas de transporte  
semelhantes às do túbulo renal, transferindo várias  substâncias 
do plasma para a bílis.

• Além dos sistemas que manipulam  ácidos e bases, os  
hepatócitos têm um terceiro mecanismo que transport a 
moléculas não carregadas:

- os glucurónidos são concentrados na bilis e fornec idos ao 
intestino onde são hidrolisados, libertando o fárma co 
activo;

- este pode ser reabsorvido e retomar o ciclo repeti damente.

• A finalidade é criar um “reservatório” de fármaco cir culante e 
prolongar a duração de acção. 60
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EXEMPLOS DE FÁRMACOS QUE SÃO 
EXCRETADOS EM PROPORÇÃO 

CONSIDERÁVEL NA BÍLIS

- Cromoglicato de sódio (excretado na bílis na forma 

inalterada)

- Rifampicina (absorvida no intestino, é gradualmente 

desacetilada, retendo a sua actividade biológica; a mbas 

as formas são excretadas na bílis, mas a forma 

desacetilada não é reabsorvida, sendo excretada nas fezes)
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Métodos para potenciar a eliminação de 
tóxicos

Processos de  diálise:

• 1. Diálise peritoneal

• 2. Hemodiálise - mais eficiente que a diálise 
peritoneal (também remove tóxicos metabólicos, 
como o formato,  na intoxicação pelo metanol, o 
oxalato e glicocolato na intoxicação pelo 
etilenoglicol);

63



64



65

Processos de  diálise (continuação):

3. Hemoperfusão - (o sangue é bombeado do doente, por 
um catéter venoso, passa através de uma coluna de 
material adsorvente e é depois re-circulado para o mesmo 
doente)

4. Diurese forçada e manipulação do pH urinário - (ex: 
alcalinização da urina em caso de intoxicação por 
salicilatos)



Quanto tempo é necessário para 
se atingir o estado de equilíbrio 

(Css)?
• Ao fim de 4-5 semividas terminais:

– 1ª administração 100%
– 2ª 50%100%

– 3ª 25% 50%100%
– 4ª 12,5% 25% 50%100%

– 5ª 6,25% 12,5% 25%
50% �93,75%
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Questões para estudo

- Como pode um fármaco atravessar a barreira hematoe ncefálica?
- As proteínas podem ser transportadas através das m embranas?
- Duração de acção e semivida são sinónimos?
- Como se pode evitar o efeito de primeira passagem?
- Quais são os parâmetros a ter em conta para se ava liar a 

bioequivalência entre dois medicamentos?
- Numa situação de hipoalbuminémia o que poderá acont ecer a um 

fármaco com forte ligação à albumina?
- Um fármaco pode só ser metabolizado por uma cinétic a de grau 0?
- Qual é o significado do polimorfismo genético? Dê d ois exemplos.
- Quais são as vantagens e as desvantagens da induçã o enzimática?
- Como podemos interferir na eliminação renal dum fá rmaco? 
- Qual é a via de eliminação de um fármaco lipossolúv el?



PBL

A digoxina (um fármaco tonicardíaco) tem uma semivida de 
36 h e é eliminada por via renal. 

a) Se os intervalos de administração forem iguais àsemivida 
beta, ao fim de quantos dias se atingirá a concentração de 
patamar?
b) O que acontece se administrar o fármaco todos os dias?
c) O que pode fazer para evitar a acumulação?
d) O que poderá acontecer no idoso?


