
Aula 2 

FORMAS FARMACÊUTICAS

Conhecimentos a adquirir:

• classificação das formas farmacêuticas

• principais características das formas farmacêuticas

• vantagens e desvantagens das várias formas farmacêuticas

Farmacologia I, Aulas Práticas 



Alguns conceitos

• Fármaco ?

• Medicamento ?

• Veneno ?

• Via de administração

• Forma farmacêutica = preparado farmacêutico = forma

medicamentosa



Classificação das formas farmacêuticas

• Quanto ao tipo de prescrição: magistrais, oficinais e de especialidades

• Quanto à forma física: sólidas, pastosas, líquidas, gasosas e especiais

• Quanto à via de administração a que se destinam

• Classificação combinada (ex. via de administração e estado físico)



Que formas farmacêuticas já conhecem?

• Formas farmacêuticas para administração por via oral:
– Sólidas : ……………
– Semi-sólidas: ……….
– Líquidas: ………………….

• Formas farmacêuticas para aplicação na boca e gengivas
– Sólidas: ……
– Semi-sólidas: …….
– Líquidas: ……….

• Preparações oftálmicas
– Semi-sólidas: ……….
– Líquidas: ……..

• Preparações auriculares
– Sólidas: ………
– Semi-sólidas: …..
– Líquidas: ………..



Que formas farmacêuticas já conhecem?
• Preparações nasais

– Sólidas : ……………
– Semi-sólidas: ……….
– Líquidas: ………………….

• Formas farmacêuticas para aplicação cutânea e transdérmica
– Sólidas: ……
– Semi-sólidas: …….
– Líquidas: ……….
– Especiais: ………

• Preparações vaginais
– Sólidas: ……..
– Semi-sólidas: ……….
– Líquidas: ……..
– Especiais: ….

• Preparações para inalação: …..
• Preparações parentéricas: …….

• Preparações rectais
- Sólidas: ………
- Semi-sólidas: …..
- Líquidas: ………..
- Especiais



Formas farmacêuticas sólidas

1. Pó
– Características principais
– Vantagens (comparativamente aos comprimidos correspondentes)
– Desvantagens

• PAPÉIS – o que são?

2. Granulados
– Características
– Tipos

3. Comprimidos
– Características principais
– Vantagens
– Desvantagens
– Tipos – consoante a via de administração:

• Comp para absorção GI (+++): efervescentes, revestidos = DRAGEIAS, gastro-resistentes, de libertação
prolongada e de libertação modificada

• Comp para dissolver ou desagregar na cavidade bucal: sublinguais, bucais, para mastigar …
• Comp para implantação
• Comp para aplicação vaginal
• Comp para preparação de soluções desinfectantes ou outras

Maior superfície que 
os comprimidos

Vantagens da 
Drageificação



Formas de libertação controlada



Formas farmacêuticas sólidas

4. Pastilhas
– Características principais

5. Cápsulas
– Características gerais
– Tipos: 1) hóstias ou cápsulas amiláceas; 2) cápsulas gelatinosas
(2.1 duras, 2.2. moles ou elásticas)
– Diferença entre cápsula mole e dura

6. Suspositórios
– Características principais

7. Óvulos
- Características principais

DIABÉTICOS !!!



Formas farmacêuticas semi-sólidas

1. Pomadas propriamente ditas
– Composição
– Poder oclusivo – profundidade da acção ?
– Tipos de pomadas (epidérmicas, endodérmica e diadérmicas)

2. Pastas
– Composição
– Efeito secante – profundidade de acção ?

3. Cremes
– Composição
– Tipos: O/A e A/O
– Comparação/ diferenças entre os cremes O/A e A/O

4. Geles
- Composição
- Profundidade de acção?



Sistemas terapêuticos transdérmicos (STT)

Formas farmacêuticas especiais

Características principais

Vantagens ?

Cuidados de aplicação



Formas farmacêuticas líquidas

1. Soluções
2. Emulsões

- tipos
3. Suspensões

- vantagens
- tipos

4. Xaropes
- características principais
- vantagens do açúcar em concentrações próximas da saturação

5. Clisteres ou enemas
- de limpeza ou evacuadores versus medicamentosos

DIABÉTICOS !!!

gotas



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



Preparações injectáveis

Requisistos:
- Esterilidade
- Limpidez
- pH vizinho da neutralidade
- Isotonicidade com o plasma
- Ausência de pirogéneos
- Pequeno volume nas vias im e sc

Acondicionamento:
- ampolas (vido ou plástico)
- frascos-ampola
- frascos de perfusão
- recipientes de plástico destinados a sangue total, GV, plasma…
- seringas pré-cheias
- canetas multi-dose



Preparações e dispositivos para inalação

1. FORMAS F. SÓLIDAS
- Pó unidose (ex. cápsulas)
- Pó multidose

2. FORMAS F. LÍQUIDAS
- soluções para inalação por nebulização
- suspensões para inalação por nebulização
- emulsões para inalação por nebulização

- soluções pressurizadas para inalação
- suspensões pressurizadas para inalação
- emulsões pressurizadas para inalação

3. FORMAS F. GASOSAS
- gases
- vaporizações

Inalador de 
pó seco

Nebulizadores

Inaladores 
Pressurizados Aerossóis
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Técnica de administração de aerossol

1. Agitar o inalador doseável antes de o usar.
2. Segurar o aerossol como indicado nas instruções do fabricante (geralmente com a 

base da cápsula de metal voltada para cima).
3. Ajustar a boca firmemente em torno do bucal.
4. Inclinar a cabeça levemente para trás.
5. Respirar devagar até à expiração máxima.
6. Inspirar progressivamente e activar o aerossol, mantendo a língua baixa.
7. Suster a respiração por 10 a 15 segundos.
8. Expirar pelo nariz
9. Lavar a boca com água quente (principalmente se a preparação contiver 

corticosteróides) 



Técnica de administração de inalador com cápsulas

1. Colocar a cápsula no inalador conforme as instruções do fabricante.
2. Expirar devagar e esvaziar os pulmões tanto quanto possível.
3. Ajustar a boca firmemente em torno do bucal.
4. Inclinar a cabeça levemente para trás.
5. Respirar profundamente pelo inalador.
6. Suster a respiração por 10 a 15 segundos.
7. Expirar pelo nariz.
8. Lavar a boca com água quente.



Técnica de administração de “spray” nasal

1. Assoar o nariz.
2. Sentar-se com a cabeça levemente inclinada para a frente.
3. Agitar o spray.
4. Colocar a ponta do tubo numa narina.
5. Fechar a outra narina e a boca.
6. Apertar o tubo e inspirar lentamente.
7. Remover a ponta do tubo do nariz e inclinar-se para a frente com força (cabeça 

entre os joelhos).
8. Sentar-se por alguns segundos, o produto pingará na faringe.
9. Respirar pela boca:
10. Repetir o procedimento para a outra narina, se necessário.
11. Lavar a ponta do tubo com água fervida.
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